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SUN

İçinde yaşadığımız doğamızı tanımalıyız.
Bu çerçevede yaşamı paylaştığımız kuşlara karşı bir
sorumluluğumuz olduğunu hatırlamalıyız. Buna katkı için
elinizdeki bu resimli kitap hazırlandı.
Türkiye kuşlar
açısından, çok zengin ve çeşitlilik gösteren bir ülkedir.
Bu nedenle güzel ülkemizdeki kuş dünyası, size her yerde
yep yeni bir sürpriz sunabilir. Doğaya çıktığınızda her an
farklı bir kuş türünü görebilirsiniz. Bu yüzden çok şanslı
olduğumuzu söyleyebiliriz.
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Yeter ki biraz dikkat edip, kuşların koruyucusu olduğumuzu/
olmamız gerektiğini ve onların da yaşamımızın önemli bir
ögesi olduğunu kabul edelim. Bu konuda hem aile bireyleri,
hem de kuşları iyi tanıyan bir tanıdığınız veya arkadaş
grubunuz varsa, sizlere mutlaka çok güzel ve öğretici
bilgiler verecektir. Çünkü insanları sevmenin yolu, önce
kuşları tanıyıp sevmekten geçiyor.
Evinizin önünde veya bahçenizdeki ağaçlara
konan serçe, sığırcık, saksağan, karga, baştankara, güvercin,
kumru ve daha birçok kuş türünü gözleyip tanıyarak güne
başlamalıyız. Böylece yaşamı olumlu algılamamız ve
hayatın güçlüklerini yenmeyi öğrenmemiz daha kolay
olacaktır. Bunun için elinizden düşürmeyeceğiniz, bir
kuş kitabına ihtiyaç duyacaksınız. O nedenle kullanırken
zorlanmayacağınız bu kitap hazırlandı. Özellikle kuşları
tanıyıp sevmek, paylaşımcı olmayı, ülkenizi, doğa ve doğal
varlıkları koruyup kollamayı da öğretecektir.
Kitapta çok önemli ve değerli kuş resimlerini
kullanmama izin veren başta Juan Sagardia, Michael Gerber
(Birds-online.ch.ur), Zafer Beşikçi, Sacit Bulut, Mehmet
Gürbüz, Mustafa Çulcuoğlu ve Özdemir Adızel’le birlikte
Cemal Akcan, Levent Turan, Ali Erdoğan, Hakan Karaardıç,
Muharrem Karakaya, Kaan Kiziroğlu ve Kalender Arıkan’a
en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Edisyon için yaptığı önemli katkı nadeniyle değerli
kardeşim Selim Şiper’e çok teşekkür etmek istiyorum. Büyük
bir özveri ve sanat potansiyeli ile kitabı ve kapağını dizayn
edip, tasarımını gerçekleştiren değerli Terzan Gürbüz’e en
içten teşekkürlerimi sunmayı bir görev sayıyorum.
Kitabın yayınlanmasına olanak sağlıyarak, önemli bir
bilimsel boşluğun dolmasına bu vesile ile önemli bir katkı
sunan, Türkiye Ormancılar Derneği’nin sayın yönetimine
içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.
		

Prof.Dr. İlhami Kiziroğlu, Ankara, 2021
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GİRİŞ

Türkiye, bir yandan Avrupa ve Asya kıtaları
arasındaki geçit konumu, diğer yandan da Afrika’ya açılan
kapı üzerinde olması nedeniyle hayvan türleri ve özellikle
kuşlar için, çok şanslı yaşamsal bir alandır. Yurdumuzu kuş
ve diğer canlı türleri için çekici yapan, zengin yükseltiler;
sulak alan; orman; mera ve bozkır gibi farklı doğal
zenginliklere sahip olma özelliğidir.

Resim 1. Ak alınlı büyük sakarca kazı, uzun mesafeler kat
ederek, her yıl kış aylarını, Türkiye’de geçirmeye gelir.
Örneğin Avrupa’nın farklı ülkelerinde üreyen kuş
türleri, kışın Anadolu’nun sıcak geçen güney bölgelerini
yeğler (Resim 1). İlkbahar ve sonbahar aylarında, dikkatli
gözler Ankara semalarında bile, turna ve arıkuşu sürülerini
izleyebilir. Boğaz üzerinden göçer kuş türü katarlarına
hem ilkbahar, hem de sonbahar göç döneminde rastlamak
olasıdır. Gerek yırtıcı kuş ve gerekse leylek türlerinin
dünyanın en güzel gökyüzüne sahip Boğaziçi üzerindeki
göç valslerine, doyum olmaz. Göç valsini mart-mayıs
ve eylül-ekim aylarında izlerken, göçmen kuş katarlarını
oluşturan birey sayıları doruk noktasına ulaşır (Resim 2).

Resim 2. İstanbul Boğazından süzülerek, sıcak hava
akımından(termal) yararlanarak göçen ve kışı İstanbul’da
geçiren akleylek (Ciconia ciconia) sürüsü
3

Birçok kuş türü batıda İstanbul Boğazı, Marmara
Bölgesi, doğuda Kafkasya’dan Artvin, Borçka ve Çoruh
Vadisini yalıyarak, güney bölgelerini, örneğin Akyatan
Lagünü’nü izleyerek, Iskenderun Körfezi üzerinden
Afrika’ya göçer. Turna ve bıldırcın gibi kuzeyden
Karadenizi aşıp, Anadolu’ya geçen bazı kuş türleri,
Anadolu’nun kuzey bölgelerinden başlayarak, tam bir
cephe göçü yapar ve kendileri için uygun ekosistemlere
doğru yol alır.

Resim 3. Türkiye’nin karışık ve tabakalı ormanları, kuş
türleri için önemli yaşam alanlarıdır.
Anadolu’nun bu kuş zenginliği birçok insanı
etkilemiştir. Bu nedenle kuşları görmek ve izlemek için
havada, karada, denizde, dağlık alanlarda, ova, park,
orman, şehir içi ve kırsal kesimlerin her çeşit bölgesinde,
onları kolayca izleyebilirsiniz (Resim 3 ve 4).

K

uşları gözleyip inceleyen insanlara ‘’Ornitolog’’ veya
‘’Kuş Bilimci’’ denir. Eğer bir şekilde kuş gözlemeye ilgi
duyulur kuşların yaşama şekli, biyoloji ve davranışları
araştırılmaya başlanırsa doğayla ilgili büyük bir yenilik ve
zenginlik kazanılır.

Resim 4 Kuşları izleyen kuşbilimciler
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Resim 5. Karışık bir orman ekosisteminde sıkça
karşılaşılacak bazı kuş türlerinden örnekler: İspinoz
(Fringilla
coelebs),
kocabaş
(Coccothraustes
coccothraustes), şarkıcı ardıç (Turdus philomelos),
karatavuk (Turdus merula), mavi gerdan (Luscinia
svecica); bahçe kızıl kuyruğu (Phoenicurus phoenicurus),
yaz (sürmeli) altıntavukcuk (Regulus ignicapilla).

KUŞLARLA İLGİLİ KISA BİLGİLER

1- Kuşlar iki ana grup altında incelenir.

a- GRUP-A: NONPASSERES-GRUBU: Bu grupta
ses kas teli sayısı az ve ses çıkarma organı, yani
ötme aygıtı, olmadığı için bunlar, sadece gagalarını
vurarak, ya da ötme dışında bir ses çıkarabilirler.
b- GRUP-B: PASSERES-GRUBU: Bu gruba ötücü
kuş denmesinin nedeni, bunların ses
aygıtlarında,
üç çift ses çıkarma kas teli taşımalarıdır. Ses aygıtı;
yani Syrinks(x)e sahip olmaları, onların insana ilham
veren çok güzel sesler çıkarmalarına olanak verir.
2- Ötücü kuşlar zengin ses nağmeleri ile dikkati çeker. Bunlar
türe özgü ses çıkarır ve bu ses motifleri de „Biyoakustik
Bilimi“ tarafından incelenir. Ses frekanslarının farklılığı
bazen alttür teşhisinde de kullanılabilir.
3- Ötüşün iki amacı vardır:
a- Birincisi dişiyi cezbetme,
b- Diğeri ise yaşam bölgesinin işgal edildiğinin türdaş
ve diğer kuş türlerine haber verilmesidir. Bülbül ve
karatavuğun ötüş motif ve repertuvarı hem çok zengin,
hem de bu türler diğer bazı türleri de taklit etme yetenekleri
nedeniyle, repertuvarlarını daha da artırmaktadır. Örneğin
karatavuğun yetmiş farklı kuş türünün sesini taklit
edebildiği belirlenmiştir.
5

4- Dünya genelinde HBW(2019)’ye göre 11 135 kuş türü
yaşamaktadır. Diğer bazı araştırıcılar bu sayıyı Gill et al.
(2021) 10 964 ve Clement’s et al. (2019) 10 714 olarak
vermektedir. Ayrıca Clement’s et al. (2019)’a göre 20 520
ve Gill et al. (2021)’e göre ise 19 990 alttür belirlenmiştir.
Bu sayı her yıl, az olmakla birlikte, artmaktadır. Çünkü
Amazon Bölgesi ve Tropik kuşağın insan girmemiş
ormanlarında, yeni yeni kuş türlerine rastlamak mümkündür
(Kiziroğlu 2021).
5- Türkiye’de belirlenen 520 kuş türünün, 64’ü ülkemizde
çok nadir kuş türleri grubuna girer, (yani bunlar ülkemizde
en fazla bir veya iki kez izlenmiştir), iki türün de doğal soyu
tükenmiştir (Tablo 1). Bu grubun dışındaki 454 kuş türüne
yurdumuzun belli bölgelerinde, her an rastlayabiliriz.
Türkiye’de bu güne kadar saptanabilen kuş türleri ve onların
statüleri ile ilgili sayısal bilgiler Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1’in incelenmesinden de görüleceği gibi, şu anda
doğal populasyonu tükenen iki kuş türü bulunmaktadır.
Bunlar kelaynak (Geronticus eremita) ve yılanboyundur
(Anhinga rufa) (Sayfa 76’daki Resim 28).
(NP= Nonpasseres; P= Passeres; T= Toplam)
Tablo 1. Türkiye’de kaydı olan kuş türlerinin statüleri;
sayısal dağılımı ve alttür sayısı (Kiziroğlu, 2015 ve
2019’dan).
Statüler
Yaz Göçmeni Türler (G)
Yerli Türler(Y)
Nadir Türler (N)
Rastlantısal Türler (R)
Kış Ziyaretçisi Türler (K)
Transit Göçer Türler (T)
Kış Ziyaretçisi-Transit Göçer Türler (K/T)
Göçmen-Yerli Türler (G/Y)
Transit Göçer-Yerli Türler (T/Y)
Göçmen- Transit Göçer Türler (G/T)
Kış Ziyaretçisi-Yaz Göçmeni Türler (K/G)
Doğal Populasyonu Tükenen Türler (Ö)
290 Nonpasseres+230 Passeres= 520 Kuş Türü
Alttür Sayısı
Alttür Sayısı
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Tür Sayısı
NP
P
T

032
144
008
016
054
013
011
007
002
001
002
290
332
332

081
093
016
024
006
004
002
001
001
002
230
435
435

113
237
024
040
060
017
013
008
002
002
002
002
520
767
767

6- Kuşlara ilgi duyulmaya başlanırsa, hem yakın çevreyi
tanıma, hem de doğayı sevip kollama özelliği kazanılır.
Bunları yaparken dikkat edilecek tek davranış, sabırlı
ve sessiz olmaktır. Kuşları tanımaya başladıktan sonra
örneğin serçe, baştankara, karga ve kara tavukları, elinize
koyacağınız uygun ve özellikle tuzsuz tohum ve besinlerle,
beslemeyi bile öğrenir ve onlarla yakın arkadaş olabilirsiniz.
Ayrıca kuş kolonileri, örneğin karabataklar izlenerek,
birlikte yaşamanın olumlu yanları ve paylaşımcılık size
artık pek yabancı gelmemeye başlayacaktır (Resim 6).

Resim 6. Koloni oluşturan karabatak, Phalacrocorax
carbo topluluğu
7- Ötücü kuş türlerinin yavruları yumurtadan çıkar çıkmaz
yuvayı terkedemez ve uçabilecek duruma gelinceye
kadar, ebeveynleri tarafından yuvada beslenip, korunur.
Yumurtadan çıkan yavrular tüysüz olup gözleri de kapalıdır.
Tüylenme ve gözlerin açılması zamanla gerçekleşir

7

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu
1982/83).
Tablo
1’nin kanat
incelenmesinden
de
Uçmak,
uçabilmek
ve özgürce
çırparak
görüleceği
şu anda
doğaldapopulasyonu
tükenen iki
yol gibi,
almak,
kuşların
biyolojik olarak
kuş türü bazı
bulunmaktadır.
Bunlar kelaynak
ve yılanboyundur
önemli değişiklikler
geçirmelerine
(Resim 6neden
ve 7).olmuştur. Bilinen en eski kuş olan
kuş Arcaeopteryx lithographica (Resim
Tablo 1.ilkin
Kiziroğlu
(2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
7) kuşların yerkürede ilk kez görülmeye
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
başladıkları 150 milyon yıl öncesinde; yani
alttür sayısı
(NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
Jura döneminde, ortaya çıkmıştır. Bulunan
fosilleri incelendiğinde onun hem kuş, hem
de kuşların atası olan sürüngenlere özgü
bazı özelliklere sahip olduğu görülmüştür.
Yaklaşık güvercin büyüklüğünde olan bu
uçan dinazor, bundan 150-200 milyon yıl
önce subtropik özellikler taşıyan ve deniz
olan Münih civarındaki Solnhofen’de fosil
olarak bulunmuştur. Uçmayı sağlayan ve
tüylerle örtülü kanatları vardır. Kafası ve
çenedeki dişleri ile sürüngen özelliğine de
sahip olup, kuş ve sürüngen özellikli, arada
bir türdür. Bu tür, kuşlarla sürüngenlerin
akraba
iki
grubu
oluşturduğunu
ve
sürüngenden günümüz kuşlarına olan
geçişi de temsil etmektedir. Bu nedenle
sürüngenlerin kuşların ataları olduğu ve
her iki grubun Soropsidler olarak ayırt
edilmesine yol açan ara köprü bir tür olarak,
canlılar dünyasında yerini almıştır.

Yavrular yutaklarındaki turuncu renkli bölgeyi
göstererek yem dilenir. Hangi birey yutağını ve bu turuncu
rengi daha fazla gösterebilirse, o kadar fazla besin alabilir
ve çabucak gelişir (Resim 26). Yutağını ve turuncu rengi
gösteremeyen birey, besin alamayacağı için, gelişemez ve
zamanla ölür.
8- Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık (Sturnus vulgaris) gibi bazı türler,
Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının
uygunlaşmasından ötürü, tam yıl o bölgede kalıp,
yerli tür statüsüne girebilir (Kiziroğlu 1982/83)
.
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9- Kuşlar sürüngenlerle akrabadır. Bu yüzden onlara
soropsidler adı verilir. Kuşların vücutlarında uçmayı
kolaylaştıran birçok değişim olmuştur. Jura dönemi; yani
bundan 150 milyon yıl önce ortaya çıkan ilk kuş türü ilkin
kuş, Arcaeopteryx lithographica, hem sürüngen, hem de
kuş özelliği taşımaktaydı (Resim 7). Örneğin kuşlar gibi,
hem uçmak için kanada sahipti, hem de kuşlarda olmayan
ve sürüngenlerde olan dişleri taşırdı.

Resim 7. İlkin kuş,Arcaeopteryx lithographica, hem kuş,
hem de sürüngen özelliğine sahiptir (http://www.spiegel.
de’den).
10- Kuşların uçmayı kolaylaştırmak için kemiklerinin
içinde hava keseleri vardır. Ayrıca
dişilerin sağ yumurtalıkları körelmiştir. Vücut sıcaklıkları 40-41 °C
arasındadır.
11- Her yıl ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki göç süreci
vardır. Dünyada bu iki süreçte; yani bir yıl içerisinde
göçen kuş bireyi sayısı bir milyarı bulur. Avrupanın en
önemli ikinci kuş göç yolu İstanbul Boğazı üzerinden
geçen göç rotasıdır. Bu yolu leylek (ak ve kara leylek)
ve yırtcı kuş türleri (büyük ve küçük orman kartalı, arı
şahini, şahin, yılan kartalı ve diğer yırtıcı türler), diğeri
ise İberik Yarımadasından geçip Cebelitarık boğazından
Afrikaya uzanan göç yoludur. Anadolu’da bir de Karadeniz
üzerinden yapılan cephe göç rotası bulunur, turna ve
bıldırcınlar bu rotayı yeğler. Ayrıca Çoruh Nehri Vadisi de
önemli bir yırtıcı kuş göç yoludur.
12- Göçmeyip kış uykusuna yatan tek kuş türü Kuzey
Amerika’nın güney batısında yaşayan, bir kırlangıç
türüdür. Bu türün toprağa açtığı bir oyukta vücut sıcaklığını 40 °C’den 20 °C’ye düşürerek kış uykusuna yattığı
saptanmıştır.
13- Kuşların yaşam süreçleri ile ilgili bazı bilgileri elde
etmek için, kuşlar halkalanır. Kuş göçüne özgü ilk kayıtlar
9

Aristo’ya aittir. Aristo’ya kırlangıçların kışı nerede
geçirdikleri sorulduğunda , onların sulak alanların içinde
kışladıklarını belirttiği bilinmektedir. Hatta bu görüşü
Linne bile benimsemiştir. Yani kuşlara özgü bu denli absurt
ve gerçek dışı görüşler, yüzyıllar boyunca doğru kabul
edilmiştir. Bu da insanların öteden beri kuşlara hayranlık
duyduklarının önemli bir kanıtıdır.

Resim 8. Göbekli Tepe’deki ‘’T’’ Şekilli sütunlarına
betimlenen akbaba kabartması

Dünyada ilk kuş kabartmalarının, bundan 12 000
yıl önce Anadolu insanınca Göbeklitepe/Urfa’da
yapılmış olması önemlidir (Resim 8). Bu yüzden
genç, yaşlı hepimizin, kuşlara ilgi duymasının
tarihi, Anadolu’da bundan on iki bin yıl
öncesine dayanmaktadır. İlk kuş sistematiğinin
de Anadolu’da yapıldığı, Göbeklitepe’deki inanç
evinde yer alan ‘’T’’ şekilli 5 m yüksekliğindeki
blok sütunlara farklı kuş kabartmalarının
yapılmış olmasından anlaşılmaktadır. İlk
kuşbilimcilerin Anadolu’dan çıkmış olmasını ve
kuşlar hakkında oldukça önemli bilgilere sahip
olduklarını da bu vesile ile anlamış oluyoruz.

14- Pasifik altın yağmurcun kuşu Alaska’dan Hawaii
adasına kadar 3300 km mesafeyi karaya uğramadan,
sadece okyanus üzerinden geçerek seyreder.
10

15- Hem gece, hem de gündüz göçerleri, yön
tayininde yerkürenin manyetik çekim alanından
da yararlanır. Ayrıca gece göçerleri, yıldız çekim
alanını, yönlenmelerinde kullanır. Çekim bilgilerinin
kuş beyninde nasıl ve nerede çözümlendiği
bilinmemektedir.
16- Göç ispinoz ve nar bülbülündeki gibi dikine; yüksek
bölgelere doğru, yani vertikal olabildiği gibi, leyleklerin
ilk ve sonbahar göçlerindeki gibi 8-10 bin km’lik uzun
mesafelerde de olabilir. Kırlangıçlar bu süreçlerde 15-20
bin km kat eder. Bu konuda yılda 80 bin km göç yolu ile
rekor, arktik bölgede kuluçkaya yatıp, Antarktika’ya gidip
gelen kıyı deniz kırlangıcındadır (Sterna paradisaea).
Böylece bu türün 30 yaşında katedeceği mesafe, üç kez aya
gidip gelme kadar olup; 2,4 milyon km’yi bulur.
17- Göç yüksekliği küçük türlerde 100 m; büyük türlerde
900-1000 m arasında değişir. Aynı şekilde sonbahar
göçünde yükseklik 50-3000 m arasında olabilir. Bu güne
kadar ölçülen en yüksek göç yüksekliği, Himalaya dağ
silsilesini geçerek kıyı kesimine gidip gelen turnalarda
olup, 7000-8000 m’dir.
18- Saatte katedilen göç mesafesi de değişiktir. Kır
kırlangıçları saatte 70-80 km; çulluklar 90 km/saat;
leylekler 150-130 km/gün. Ötücü türler günde ancak 60
km kateder. Ancak bazı yağmur ve ıslak alan kuşları;
yani limikollerin hiç durmaksızın 100 saat göçtükleri
bilinmektedir.
19- Küresel iklim değişimi, kuş populasyonlarına olumsuz
yönde etki yaptığı gibi, göç davranışlarının da değişimine
yol açar. İklimdeki değişimler sonucu göçmen olan bazı
türlerin yerelleştikleri görülür.
20- Bu güne kadar 200-250 milyon kuş bireyi halkalanmıştır.
Avrupa Kuş Halkalama Birimine (EURING) geri bildirilen
birey sayısı ise toplam 4 743 373 olup, bunlar da 473 kuş
türüne aittir.
21- Halkalama kayıtları çok önemlidir. Kara gagalı
fırtına(yelkovan)kuşu, Puffinus puffinus, 1957 Mayıs
ayında halkalanmış, 1961, 1978 ve 2002 yıllarında tekrar
tekrar yakalanmıştır. Böylece bu bireyin 52 yıl yaşadığı
anlaşılmıştır. Bu süre halkalı bir kuş bireyinin ulaşabildiği
en yüksek yaş olarak kayda geçmiştir. Yine 27 Haziran 2003
tarihinde İsveçte halkalanan bir ırmak kırlangıcı/sumrusu,
11

Kuş
Sternatürleri
hirundo,
çeşitli
01.12.2003
biyoekolojik
tarihinde
davranışa
Yeni Zellanda’nın
yönelebilir.
Örneğin
Stewart Adasında
daha önceleri
ölü olarak
kışı bulunmuştur.
güney ve sıcak
Onunbölgelerde
katettiği
geçiren
göç yolusığırcık(Sturnus
25 bin km ile envulgaris)
yüksek olan
gibideğerdir.
bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü,
22- Kırtam
kırlangıcı,
yıl o bölgede
Hirundo
kalıp,
rustica,
yerli tür
bu güne
statüsüne
kadargirebilkaydı
ir(Kiziroğlu
yapılan en hızlı
1982/83).
göçü gerçekleştirmiştir.
Tablo 1’nin incelenmesinden
Umhlanga (Güney
de
görüleceği
Afrika)’dangibi,
Whitlay
şu anda
Baya doğal
(İngiltere)
populasyonu
27 günde tükenen
gelmiştir.iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim
23- Kuşların
6 ve 7).halkalanması ve geri bildirimlerin kayda
alınması o kuş türleri ile ilgili önemli bilimsel ekolojik ve
Tablo
1. Kiziroğlu
(2015
ve 2019)’na
Türkiye’de
ornitolojik
sorunların
çözümüne
katkı göre
yapmakta
ve hizmet
kaydı
olan
kuş
türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımı
ve
etmektedir. Bu durum ise günümüzde ‘’Citizen Science’’
alttür
sayısı ‘’Vatandaş
(NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
de denen
Bilimi’’
ifadesinde tam yerini
bulmaktadır. Bu şekilde vatandaşların kuşlara ve doğaya
karşı bazı sorumlulukları olduğunu bilmelerinin de yolu
açılmış olmaktadır.
24- Türkiye’de görülen en iri tür 20-23 kg ile büyük toy
kuşu, Otis tarda; en küçük tür ise 7-12 gr ile altıntavukcuk,
Regulus regulus’tur. En iri yırtıcı kuş türümüz ise kaya
kartalıdır, Aquila chrysaeatus. Kanat açıklığı 3 m’nin
üzerindedir. Doğanın çöpçüleri ve hastalık odaklarını
ortadan kaldırarak hastalık yapıcılarının, etkin olmasını
önleyen kuşlar ise akbaba türleridir (Resim 9).

Resim 9. Doğa çöpçüsü akbabalar: Kızıl akbaba (sol üst),
Sakallı akbaba (sağ üst), Kara akbaba (sol alt), Küçük
akbaba (sağ alt)
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TÜRKİYE’DEKİ KUŞ AİLELERİNİN
BAZI ÖZELLİKLERİ
Gill et al. (2021):’e göre hem dünyada hem Türkiye’de
bulunan kuş takımlarına giren kuş aileleri ve o ailelere
giren kuş tür sayıları parantez içinde (Familya Sayısı=FS ve
Tür Sayısı=TS) kısaltmaları olarak verilmiştir. Aynı sayılar
Türkiye’de gözlenen 520 kuş türünün (290 Nonpasseres
grubu; 230 Passeres Grubu (Kiziroğlu, 2015;2019) yer
aldığı takım ve familyalar kuş türünün yer aldığı takım
ve familyalar ile onlara ait dünyadaki (ilk rakam) ve
Türkiye’deki(ikinci rakam) tür sayıları parantez içinde
verilmiştir. (buna yok olan bir familya da dahildir)

FS=Aile Sayısı=(Dünyada;Türkiye’de);
TS= Tür Sayısı= (Dünyada; Türkiye’de);

TAKIM

AİLE VE ÖZELLİKLERİ
GRUP-A NON PASSERES

KAZSILAR
(ANSERIFORMES)

(FS=3;1);(TS;174;41);
Angıt ve Pas Rengi
Ördek. Ayrıca Gri Kaz,
Suna, Yeşilbaş Ördek,
Krikördek, Kuğu;
Tarakdiş, Dikkuyruk

ÖRDEKGİLLER (ANATIDAE)(174;41)
Antarktika dışındaki tüm bölgelerde
yayılış gösterir. Su molekülleri,
tüylerinin özel yapısı nedeniyle
vücutlarına giremez ve ayaklarındaki
yüzme derisi yardımı ile de çok iyi
yüzücüdürler. Sucul bitki ve hayvanlarla
beslenir. Ördeklerin çoğu beslenmek
için suya dalabilir. Bu aileye kuğu, kaz,
ördek ve testere burunlar girer. Birçok
tür yaz sonunda tüy döker ve cascavlak
kalır. Ördeklerin eşemleri dış görünüş
bakımından farklıdır. Erkekler göz alıcı
renkleri ile dikkati çeker. Ön parmakları
arasında yüzme derisi vardır. Testere
burunların gaga kenarları testere dişine
benzer bir yapıdadır. Gaga ucunda
çengelimsi bir oluşum bulunur.(s 189)
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
TAKIM
AİLE
VE ÖZELLİKLERİ
Örneğin
daha önceleri kışı
güney
ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris)
türler, AnkaGRUP-Agibi
NONbazı
PASSERES
ra’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü,TAVUKLAR
tam yıl o bölgede kalıp, TAVUKGİLLER
yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu
1982/83). Tablo
1’nin incelenmesinden de
(GALLIFORMES)
(PHASIANIDAE)(184;11)
görüleceği
gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
(FS=5;1);(TS;292;11);
kuş
türü bulunmaktadır.
Bunlar
Kınalıkeklik,
Urkeklik, Göz
alıcı kelaynak
renkleri ve yılanboyundur
besin değeri
(Resim
ve 7).Sülün ile dikkati çeker. Besinlerini daha
Bıldırcın,6Tavuk,
çok ve
yerde
ararlar.
BuTürkiye’de
gruba giren
Tablo 1. Kiziroğlu (2015
2019)’na
göre
tavus
kuşu,
hindi
ve
tavukların
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı
ve
çok çeşitli
ırkları üretilmiştir.
alttür sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
Sülünlerin kuyruğu uzun; keklik
ile bıldırcınların ise kısa ve küttür.
Yere kırkbeş derecelik açı yaparak
uçuşa geçerken, kanatlarını hızlıca
çarpar ve küt kuyrukları nedeniyle
(özellikle keklik ve bıldırcınlar)
güçlükle havalanırlar. Bu türler,
yuvalarını bitki örtüsünün sık
olduğu
bölgelerde
saklayarak
yapar.
Bacakları
tüylüdür.
Urkeklikler besinlerini yerde arar,
av baskısı nedeniyle, dağların
en yüksek bölgelerine çekilerek,
yaşamlarını oralarda sürdürürler.
Urkekliklerin Doğu Karadeniz
Dağları; Orta Toroslar; Aladağ;
Demirkazık ve Doğu Anadolu’nun
dağlık
kesimlerinde
yaşayan
populasyonları vardır.(s 163,187)
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TAKIM

AİLE VE ÖZELLİKLERİ
GRUP-A NON PASSERES

ÇOBANALDATANLAR

ÇOBANALDATANGİLLER

(CAPRIMULGIFORMES)

(CAPRIMULGIDAE) (97;01)
Uzun ve dar kanatlı; gece veya gün batımı
aktif türlerdir. Gündüzleri yerde sinerek
veya bir dal üzerinde pinekleyerek
vakit geçirir. Tüyleri baykuş tüyü gibi
yumuşaktır. Tüy rengi bir dal parçasının
rengini andırır. Kırlangıçlara çok benzer.
Uçarken, uzun ve sivri kanatlarının
yarım ay şeklinde açılması ile onlardan
ayırt edilir. Uçarken böcekleri yiyerek
beslenir. Kafaları oldukça şişkin ve
gagalarını çok genişçe açıp böcekleri
kolayca avlar ve böylece beslenirler.
Toprağın üzerinde kuluçkaya yatarlar;
ancak bunun için bir yuva yapma gereği
duymazlar. (s 189)

(FS=8;2);(TS;591;5);
Çobanalatan, Ebabil

SAĞANLAR
(APODIFORMES)

(FS=1;1);(TS;113;4)

EBABİLGİLLER, SAĞANGİLLER
(APODIDAE)(113;04)
Kırlangıç benzeri; ancak onlardan biraz
daha iri türlerdir. Uzun kanatlarının
yarım ay şeklinde olmasıyla onlardan
ayrılırlar. Havadaki yaşama en iyi uyum
sağlayan grubu oluştururlar. Kuyrukları
ise oldukça kısadır. Gaga kısa ve geniş
olup, açıldığında böcek yakalama aleti
gibi işlev görür. Ayaklar çok küçüktür
ve tırnakların dördü de öne doğru
yönlenmiştir. (s 165)

TOYKUŞLARI
(OTIDIFORMES)

(FS=1;1);(TS;26;4);
Mezgeldek, Toykuşu

TOYKUŞUGİLLER
(OTIDIDAE)(26;04)
Türkiye’deki en iri kuş grubunu
oluştururlar. Belli bazı bölgelerde, küme
halindeki populasyonlarına rastlanır.
Geleneksel av kuşu olmalarına karşın,
soyu tükenme tehdidi
altındaki bu grup türlerinin tamamı,
koruma altındadır (s 273)
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Kuş
türleri çeşitli biyoekolojik
davranışa yönelebilir.
GUGUKKUŞUGİLLER
GUGUKKUŞLARI
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
(CUCULIDAE)(149;02)
(CUCULIFORMES)
geçiren
sığırcık(Sturnus vulgaris)
gibi bazı türler, Ankahayvanlaruygunlaşmasından
arasında „parazit
(FS=2;1);(TS;169;2);
ra’da
besin kaynak veOmurgalı
hava koşullarının
yaşama“
sağlamış
en önemli
Gugukkuşu,
ötürü,
tam Tepeli
yıl o bölgede
kalıp,uyum
yerli tür
statüsüne
girebilGugukkuşu 1982/83).
gruptur.
ne kadar
bu grubta olup
ir(Kiziroğlu
TabloHer
1’nin
incelenmesinden
de
da parazit
türlertükenen
varsa da,
görüleceği gibi, şu anda
doğal olmayan
populasyonu
iki
Türkiye’deki
iki tür ve
de yılanboyundur
parazit yaşamı
kuş türü bulunmaktadır.
Bunlar kelaynak
yeğlemişlerdir. Narin türler olup, sivri
(Resim 6 ve 7).
kanatları vardır. Bu güne kadar, çeşitli

Tablo 1. Kiziroğlu (2015
ve 2019)’nadörtyüzün
göre Türkiye’de
büyüklükteki
üzerinde
kaydı olan kuş türlerinin
dağılımı
ve
kuş statüleri;
türünün sayısal
yuvasına,
konukçusunun
alttür sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
yumurtasına
benzettiği yumurtalarını
bıraktığı belirlenmiştir. Bunu neye göre
belirleyip ayarladığı, bu güne kadar tam
olarak açıklanamamıştır. Bu şekilde
parazit yaşamı yeğleyen başka bir
omurgalı hayvan grubu da yoktur (s191)

STEPTAVUKLARI
(PTEROCLIFORMES)
(FS:1);(TS;16;05);
Step Tavuğu, Paçalı
Bağırtlak

GÜVERCİNLER
(COLUMBIFORMES)
(FS:1);(TS;344;08);
Üveyik ve Kumru,
ayrıca Kaya Güvercini

STEPTAVUĞUGİLLER
(PTEROCLIDAE)(16;05)
Uzun ve çatallı bir kuyrukları olup, daha
çok toprak renklidirler. Tavuk iriliğinde
veya ondan biraz daha büyüktürler.

GÜVERCİNGİLLER
(COLUMBIDAE)(344;08)

Yuvarlak vücutlu küçük kafalı kuşlardır.
Büyüklükleri farklı olup, çok küçük türlerin
yanında irileri de vardır. Ağaç üzerinde veya
kovuğunda, kayalıklar üzerinde, ya da oyuklarda
kuluçkaya yatar ve „gurrr….“diye ses çıkarırlar.
Tohum, genç sürgün, bitki, olgun üzümsü
tohumlarla beslenirler. Ayrıca böcek larva
ve tırtıllarını da severek yerler. Güvercinler
insanoğlunun yaşadığı bölgelerde onun yayılışını
izleyerek dünyanın her bölgesine uyum sağlayan
kuş grubunu oluşturur. Kumrular Osmanlı
Devletinin 1683 yılındaki Viyana kuşatması
ile birlikte, Avrupa’ya getirilmiş; bu gün ise
İzlanda’ya kadar yayılmışlardır. Gaga yapıları
birbirine benzer. Gaga köklerinde yumuşak
kemiğimsi bir bölge bulunur. Uçuş hızları
oldukça yüksektir. Bu nedenle haberleşmede
uzun süre kullanılmışlardır(s.193).

TURNAMSILAR

YELVEGİLLER

(GRUIFORMES)

(RALLIDAE) (152;09)

(FS:06);(TS;178);
Saz Horozu ve Turna

Tavukgillere benzeyen; ancak onlardan
daha narin yapıları ile ayrılan bataklık
ve su kuşlarıdır. Sakarmekeyi sudan
uçarken çok hızlı kanat çırpmaları ve
bir müddet suda yürüdükten sonra
havalanması ile ve ayak parmakları
arasındaki lopları ile ayırt edebiliriz
(s.197,235).
TURNAGİLLER
(GRUIDAE)(15;03)
Büyük, bacakları oldukça uzun; ancak
kısa gagalı koşucu kuşlardır. Leylekler
gibi boyunlarını yere parelel uzatarak
uçarlar (s.275).

LOPLU
DALGIÇLAR
(PODICIPEFORMES)
(FS:01);(TS:23);
Tepeli Batağan

LOPLUDALGIÇGİLLER
(PODICIPEDIDAE)(23;05)
Gagaları sivridir. Vücutları suya
oldukça fazla girer. Parmaklar
arasında yüzme derisi olmayıp,
loplar vardır. Boyunları ince ve
uzundur. Vücut yuvarlak ve sanki
kuyruksuzmuş gibidir. Kuluçka
döneminde kafa ve ensede dikkat
çeken ziynet tüyleri vardır. Eşemler
arasında dış görünüşlerde fark
yoktur. Saz ve bitki örtüsünün
yoğun olduğu bölgelere yüzer yuva
yaparlar. Bazı türler yavrularını
sırtlarında, tüylerinin arasında
taşırlar. Yavrular yumurtadan çıkar
çıkmaz yüzebilir(s.199, 237).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
FLAMİNGOLAR
Örneğin
daha önceleri kışı FLAMİNGOGİLLER
güney ve sıcak bölgelerde
geçiren
sığırcık(Sturnus(PHOENICOPTERIDAE)(06;02)
vulgaris) gibi bazı türler, Anka(PHOENICOPTERIFORMES)
ra’da
besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
(FS:01);(TS:06;02;
ötürü, Flamingo
tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilOldukça
türler
bu gruba girer.de
ir(Kiziroğlu 1982/83).
Tablo iri
1’nin
incelenmesinden
Gagalarını
sığ sulara tükenen
daldırarak
görüleceği gibi, şu anda
doğal populasyonu
iki
aldıkları
suyu
süzer
ve
gagada
geriye
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
kalan küçük canlılarla beslenir.
(Resim 6 ve 7).
Gençlerin rengi siyah beyazdır.
Erişkinler
ise yedikleri
kırmızı renkli
Tablo 1. Kiziroğlu (2015
ve 2019)’na
göre Türkiye’de
istiridyeler
zamanlaveuçuk
kaydı olan kuş türlerinin
statüleri;nedeniyle
sayısal dağılımı
kırmızı rengi
alırlar. Bunlar uzun
alttür sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
süre gagalarını sudan çıkarmadan
yürüyerek besin aldıkları için,
sanki sürekli beslendikleri izlenimi
verirler. Yuvalarını sığ ve tuzlu
sularda adacık tümsekler şeklinde
yaparlar (s.277).
YAĞMUR
KUŞLARI
(CHARADRIIFORMES)
(FS:19);(TS:377;05;
Kocagöz, Deniz
Saksağanı ve Avozet
Kuşu

KOCAGÖZGİLLER
(BURHINIDAE)(10;01)
İri gözleri ve güvercin benzeri
gagaları vardır.
DENİZSAĞSAĞANLARI
(HAEMATOPADIDAE)(12:02)
Siyah-beyaz renkli deniz kuşlarıdır
(s.237).
AVOZETKUŞGİLLER
(RECURVIROSTRIDAE)(10;02)
Uzunbacaklı taşkınsu ve tuzlu
bataklık kuşlarıdır.Vücut tüyleri
siyah-beyaz ağırlıklıdır (s.239).
YAĞMURKUŞUGİLLER
(CHARADRIIDAE)(68;17)
Siyah-beyaz renkli deniz kuşlarıdır
(s.201).
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ÇULLUKGİLLER
(SCOLOPASIDAE)(98;34)
Kıyı ve açık alanlarda yaşarlar.
Sulak alan kuşlarıdır. Sulak
alanlardaki ıslak çayırlık bölgeleri
yeğlerler. Türlerin önemli bölümü
kış ziyaretçisi ya da transit göçerdir.
Bu gruba giren türlerin çoğunun
vücudu tostoparlak olup, uzun ve
sivri kanatları vardır. Koşup, oraya
buraya seğirterek yem toplarlar.
Daha çok tundra ve benzeri
bölgelerde kuluçkaya yatarlar
(s.203).
KOŞUCUGİLLER
DROMADIDAE)(01;01)
Bu gruba giren tür de rastlantısal
bir türdür. Büyük bir olasılıkla
kafes veya hayvanat bahçesinden
kaçmıştır.
BATAKLIKKIRLANGICIGİLLER
(GLAREOLIDAE)(17;03)
Türkiye’yi kış aylarında veya
transit göçleri sırasında kullanırlar.
Bu
dönemlerde
çok
büyük
sürüler halinde sığ sulara gelerek
beslenirler. İç sulara da gelirler.
Kanatları oldukça sivridir. Grikahve renkli tüyleri ile birbirlerine
çok benzerler. İnce ve uzun gagaları
bazı türlerde aşağıya doğru kıvrıktır.
Akrabaları olan çulluk türlerinden,
bacak ve gagalarının daha uzun ve
renklerinin farklı oluşu ile ayrılırlar.
Tüm bu türlerde kanat ve kuyruğun
şekil ve renk motiflerine dikkat
edilmelidir (s.241).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
MARTIGİLLER
Örneğin daha önceleri kışı güney
ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris)
gibi bazı türler, Anka(LARIDAE)(102;25)
ra’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilkanatlı
ve bazen de içde
ir(Kiziroğlu 1982/83).Uzun
Tablo
1’nindeniz
incelenmesinden
su kuşlarıdır.
Erişkin birtükenen
martının
görüleceği gibi, şu anda
doğal populasyonu
iki
tüyleri
genelde
beyaz
ve
kanat
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
uçları da koyu renklidir. Bazı
(Resim 6 ve 7).
türlerin kafa ve gagalarında türe
özgüvedeğişik
yapıgöre
ve renkte
işaretler
Tablo 1. Kiziroğlu (2015
2019)’na
Türkiye’de
vardır.
Gagasayısal
rengi dağılımı
ve üzerindeki
kaydı olan kuş türlerinin
statüleri;
ve
işaretler önemlidir.
Koloni halinde
alttür sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
kuluçkalamayı
yeğlerler.
Tür
betimlemesi oldukça zor türlerdir.
Büyüklükleri genelde birbirine yakın
olduğu için betimlemede dikkat
edilmesi gerekir. Denizkırlangıçları
zayıf, sivri kanatlı martı benzeri
kuşlardır. Az çok çatalı belirgin
olan bir kuyruk ve sivri gagaya
sahiptirler. Bacakları kısa ve hiçbir
şekilde karada yürümeyen türlerdir.
Uçarken gagaları ile su yüzündeki
böcek ve su içindeki balıkları
avlayarak
beslenirler.
Bunlar
da martılar gibi koloni halinde
kuluçkaya yatarlar(s 207, 243).
YIRTICIMARTIGİLLER
(STERCORARIIDAE)(07;04)
Koyu renkli ve çengelli gagaları
ile uçarken diğer kuşları avlayarak
beslenirler.
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DALGIÇKUŞLARI
(GAVIIFORMES)
(FS:01);(TS;05);

FIRTINA KUŞLARI
(BORUBURUNLULAR)
PROCELLARIFORMES)
(FS:04);(TS:134)

DALGIÇKUŞLARI
(GAVIIDAE) (05;04)
Sucul yaşama uyum sağlamışlardır. Suya
dalarak balıkları alıp beslenirler. Bunlar
yaklaşık kaz iriliğindedir. Yuvalarını
kıyıda yaparlar. Gagaları düz ve sivridir.
Suda yüzerken vücutlarının önemli
bir kısmını su içinde tutarlar. Loplu
dalgıçlardan, ön parmaklarının yüzme
derisiyle tamamen birleşmiş olması
ile ayrılırlar. Bacaklar vücudun arka
bölümünde konumlandığı için, karada
sürünürcesine hareket ederler. Sudan
havalanabilmek için, uzun bir mesafeyi
koşmak zorundadırlar. Eşemler birbirine
benzer. Uçarken boyunlarını aşağıya
doğru tutarlar(s.279).

FIRTINAKUŞUGİLLER
(HYDROBATIDAE)(18;01)
Sadece kuluçka döneminde karaya
gelen açık deniz kuşlarıdır. Dış
burun delikleri, boru gibi uzamıştır.
Bu nedenle bunlara boru burunlular
da denebilir : Üst gagaucu askı gibi
aşağıya doğru büküktür. Üç ön
parmak, yüzme derisi ile birbirine
bağlıdır. Arka parmak körelmiştir
(s. 213).
YELKOVANKUŞUGİLLER
(PROCELLARIDAE)(99;03)
Fırtına kuşlarının kanatları uzun
ve dardır. Bazı yelkovan türleri İstanbul Boğazında olduğu gibi suya
paralel olarak, gruplar halinde uçarlar (s.213)
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
TROPİKKUŞLAR
Örneğin
daha önceleri kışı TropİkkuşuGİller
güney ve sıcak bölgelerde
geçiren
sığırcık(Sturnus
vulgaris)
gibi bazı (01;03)
türler, Anka(PhaEthoNtIdaE)
(PHAETHONTIFORMES)
ra’da
besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
(FS:01);(TS;05);
ötürü, tam yıl o bölgede
kalıp,
tür statüsüne
girebilBüyük
bir yerli
olasılıkla
bu tür hayvanat
ir(Kiziroğlu 1982/83).
Tablo 1’ninkaçan
incelenmesinden
de
bahçesinden
bir
bireyin
görüleceği gibi, şu anda
doğal olarak
populasyonu
tükenen ile
iki
rastlantısal
gözlemlenmesi
kuş türü bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynak ve yılanboyundur
ortaya
çıkmıştır.
(Resim 6 ve 7).
LEYLEKSİLER
LEylEkgİller
Tablo
1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na
göre Türkiye’de
kaydı
olan kuş türlerinin statüleri;
sayısal dağılımı ve
(CICONIIFORMES)
(CICONIIdaE)(19;03)
alttür
sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
(FS:3);(TS:115)
Türlerin bacak,
boyun ve gagaları
oldukça uzundur. Yürüyerek ve
yavaş hareket edip beslenirler.
Besinleri daha çok hayvansaldır.
Leylekler uzun bacaklı kuşlardır.
Uçarken boyunlarını öne uzatırlar.
Sıcak
hava
akımlarını
çok
iyi kullanarak, enerji kaybını
azaltırlar(s.279)
SÜMSÜKKUŞLARI

(SULIFORMES)
(FS:06);(TS;172;22)

SÜMSÜKkuşuGİller
(SULIdaE) (10;02)

Sümsükkuşları sivri gagaları ve
suya çok iyi dalış yapabilmeleri ile
dikkati çekerler.
KARABATAKGİller
(PhaLACROCORACIDAE) (42;03)

Bu gruba giren türlerin en önemli
özellikleri yüzme derisinin, dört
parmağı birbirine bağlamasıdır.
Karabataklar genelde, koyu renkli
kaz iriliğinde kuşlardır. Sırt dahil,
neredeyse vücutlarının tamamını
suyun içinde tutar;
boynunu
uzatır ve kafalarını yukarıya
doğru kaldırırlar. Gagalarının ucu
askı gibi aşağıya büküktür. Çok
iyi dalıcıdırlar. Daldığı noktadan
dışarıya çıkmayıp, çok ileride
bir yerden su yüzüne çıkarlar.
Kanatlarını açarak güneş ışınları ile
kuruturlar. Koloni halinde
kuluçkalarlar (s.281).

YILANBOYUNGİLLER
(ANHINgIDAE)(04;01)

Amik ovasında kuluçkaya yatan
bir tür olan yılanboyun, Anhinga
rufa, Amik gölünün kurutulması
ile birlikte Türkiye’de izlenemez
olmuş ve altmışlı yıllardan beri soyu
tükenmiş olan bir tür olarak kabul
edilmektedir. Karabataklardan daha
iridirler ve kuyruklarını yelpaze gibi
açabilen, uzun boynu olan kuşlardır.
Balıklarla beslenirler.
KElayNakGİller
(PLEGADIDAE-ThrEskIorNIthIdaE) (36;03)

Kelaynakgiller de leylekler gibi
boyunlarını öne doğru uzatarak uçarlar.
Bunlar gagalarının uzun ve bükük olması
ile diğer grup türlerinden ayırt edilirler.
Kelaynak, Geronticus eremita’ın doğal
populasyonu 1988 yılından beri yok
olmuştur(s. 283).
BALIKÇILGİller
(ARDEIdaE) (72;10)
Balıkçıllar uçarken, içeriye çekerek
«S»formu verdikleri boyunları ile
ayırtedilirler. Bazı balıkçıl türlerinde
kuluçka döneminde ziynet tüyleri
dikkati çeker(s.245,285).
PELİKANGİller
(PELECANIdaE) (08;03)
Oldukça iri kuşlardır. Gagaları çok iri
olup, besinlerini depolamak için bir
gaga kesesi taşırlar(s. 283).
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Kuş
türleri
çeşitli biyoekolojik
davranışa yönelebilir.
YIRTICI
KUŞLAR
BalıkkartalıgİllEr
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
(ACCIPITRIFORMES)
(PaNdIoNIDae)(02;
01) Ankageçiren
sığırcık(Sturnus vulgaris)
gibi bazı türler,
(FS: 03;02;
258;31) ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ra’da
besinTS:
kaynak
ötürü, tam yıl o bölgede
kalıp,
yerlitercih
tür statüsüne
girebilSulak
alanları
eder ve balıkla
ir(Kiziroğlu 1982/83).
Tablo
1’nin
incelenmesinden
beslenirler. Yuvalarını ağaç üzerindede
görüleceği gibi, şu anda
doğalSudaki
populasyonu
iki
yaparlar.
balıklarıtükenen
pençeleri
kuş türü bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynak
ve
yılanboyundur
ile yakalamak için, çok hızlı olarak
(Resim 6 ve 7).
suya dalmaları ile tanınırlar (s.249)
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
AtMacagİllEr
(AccIpItrIdaE)(256;30)
Besinleri daha çok orta ve büyük
omurgalı hayvanlardır. Akbabalar
ise leş yiyicidir. Bu nedenle akbabalar, „doğa çöpçüsü“ diye adlandırılır.
Doğadaki bozulmalardan en fazla
etkilenen gruptur yırtıcı kuşlar. Şahinlerdeki gibi, bir grup yırtıcı kuş
türünün üst gagasında, kesici diş
halini alan bir çıkıntı bulunur. Bu
çıkıntı sayesinde avlarını kolayca
yakalayıp parçalarlar (s.249,291)
GECE YIRTICILARI
(STRIGIFORMES)
(FS: 02;02 TS:
225;10)

PEçElİ BaykuşgİllEr
(TytoNIdaE)(20;01) ;
Baykuşgİller
(Strigidae)(230;09)
Genelde gece veya günbatımında
aktiftirler. Oldukça şişkin ve 180
dereceye kadar döndürebildikleri
bir kafa ve iri gözlere sahiptirler.
Gözler başın ön bölümündedir.
Omurgalı hayvanlarla beslenirler.
Uçarken tüylerinin yumuşak yapısı
nedeniyle, hiç ses çıkarmazlar.
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Avlarını çok iyi gelişmiş olan
kulakları ile algılayıp, gece
karanlığında yakalarlar. Türlerin
çoğunda kulak tüyleri uzamış ve
dikkat çekicidir. Yurdumuzdaki
en ufak tür olan ishak kuşu, Otus
scops, sığırcıktan biraz büyük,
en iri tür olan puhu, Bubo bubo,
ise yaklaşık bir kaya kartalı
iriliğindedir. Türlerin ayırdımında
kulak tüylerinin uzantıları, renkleri
ve çıkardıkları sesleri kullanılır.
Hatta bazı türler yaptıkları yuvanın
yerde ya da ağaç üzerinde olduğuna
göre de ayırt edilebilir. Örneğin
birbirine
benzeyen
bataklık
baykuşu, Asio flammeus, yuvasını
daima yerde yaptığı halde, kulaklı
orman baykuşu, Asio otus, ağaç
üzerinde yapar. Özellikle kuluçka
döneminde bu iki tür, yuvalarını
farklı bölgelerde yapma özellikleri
nedeniyle ayırt edilebilir (s.257,
259, 299)
ÇavuşkuşugİllEr
(UpupIdaE)(04;01)

İBİBİKKUŞLARI
(BUCEROTIFORMES)

(FS: 04;04 TS:
229;9)

Kafalarında taşıdıkları renkli tüy
şapkaları ile tanınırlar. Böcek, larva
ve tırtılları gagalarında biriktirerek
yavrularına getirir. Böylece biyolojik savaşta önemli rol oynarlar. Bir
kuluçka döneminde bir çiftin tükettiği zararlı tırtıl ve larva sayısı onbinleri bulabilir (s. 215).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik
davranışa yönelebilir.
KuzguNGİLLER
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
(CoracIIdaE)(13;02)
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris)
gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
Bu kalıp,
türleryerli
göztüralıcı
renklidirler.
ötürü, tam yıl o bölgede
statüsüne
girebilkuluçkaya
ir(Kiziroğlu 1982/83).Sürülmemiş
Tablo 1’nintarlalarda
incelenmesinden
de
yatarlar.
görüleceği gibi, şu anda
doğalGöçmendirler
populasyonu(s.217).
tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
YalıçapkıNIGİLLEr
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na
göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri;
sayısal
dağılımı ve
(AlcEDINIdaE)(114;03)
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
Avlandıkları
sulak
alanlara,
aniden dalıp balıkları yakalayarak
beslenirler. Dikkat çekici renk
cümbüşüne sahip tüylü türlerdir.
Ayakları çok kısa; gagaları oldukça
uzun ve güçlüdür; ancak kuyruk da
o denli kısadır(s.169).
Arıkuşları
(MEroPIDAE)(27;03)
Tüy renkleri göz alıcı ve çeşitlidir.
Kanatları uzun olup, uçarken üç
köşeli gibi durur. Havada iken
yakaladıkları böceklerle beslenir.
Yakaldıkları arıların iğnelerini
çok çevik bir hareketle koparır ve
yerler. Dik yamaçlı bölgelerdeki
toprağı oyarak yuvalarını yaparlar.
Koloni halinde yaşarlar. Göçerken
de sürü oluştururlar. Göç yolu
üzerinde birkaç hafta, eğer zengin
beslenme kaynağı bulurlarsa durup
dinlenmeden uçar ve yakaladıkları
arı ve böceklerle beslenirler (s.169).
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AĞAÇKAKANGİLLER
AğaçkakaNGİller
(PICIFORMES)
(PICIDAE)(236;09) ;
(FS: 07;15 TS:
Boyunçevirenlerin
dünyadaki
375;09)
tür sayısı ikidir. Bunlardan da
bir tür Türkiye’de tarnsit göçer
statüsündedir. Açık kahvemsi
tüy motifleri ile dikkati çekerler.
Karın tüylerinin bandlılığı ile
dikkati çekerler. Sığırcıktan biraz
büyüktürler. Başta karıncalar
olmak
üzere
böceklerle
b e s l e n i r l e r. A ğ a ç k a k a n l a r
kuyruklarını destek yaparak ağaç
gövdesinde tırmanarak ilerlerler.
Yuva oyuklarını, genelde eski
ağaç
gövdelerine,
kendileri
yapar. Çok güçlü gagaları vardır.
Ağaç kabuğuna vurdukları gaga
darbeleri ile açtıkları deliklerden,
kabuk altındaki böcek ve larvaları
dilleri ile çıkarıp yerler. Özellikle
ormanlarda zarar yapan kabuk
böceklerinin larvalarını yiyerek
yarar sağlarlar (s.217).
DOĞANLAR
(FALCONIFORMES)

DOĞANGİLLER
(FALCONIDAE)(66;11)

(FS: 01; TS: 6;11) Oldukça hızlı uçan ve avlarına
saldırırken saatte 300 km hıza
ulaşan yırtıcı kuşlardır. Kanatları
sivri
ve
yarım
ay(Falco)
şeklindedir. Omurgalı hayvan ve
böcekleri avlarlar(s. 219).

PAPAĞANLAR
(PSITTACIFORMES

(FS: 04;01 TS: 373;2)

PAPAĞANGİLLER
(PSITTACULIDAE) (192;02) ;
Bu türlerden birisi, kafeslerden
kaçarak
Türkiye’de
yeterli
düzeyde populasyon oluşturmuş
ve yerli statüsüne girmiştir. Genel
papağan özellikleri gösterirler.
Yeşil renklidirler. Tohum ve
meyve yiyerek beslenirler. Toplu
halde bulunmayı yeğlerler(s.223).

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
TAKIM
AİLE
VE ÖZELLİKLERİ
Örneğin
daha önceleri kışı
güney
ve sıcak bölgelerde
geçiren
sığırcık(Sturnus
vulgaris)
gibiPASSERES
bazı türler, AnkaGRUP-B
B- Grubu:
ra’daPASSERES
besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ÜMüksıkaNgİller
ötürü,
tamTAKIM:
yıl o bölgede kalıp,
yerli tür statüsüne girebilXXVII.
ir(Kiziroğlu
1982/83).
Tablo
1’nin
incelenmesinden
de
(LANIDAE
) (33;09)
ÖTÜCÜ KUŞLAR
görüleceği
gibi, şu Bu
anda gruptakiler,
doğal populasyonu
tükenen
iki
doğanların
ötücü
(PASSERIFORMES)
kuş türü bulunmaktadır.
kelaynak
ve yılanboyundur
kuş Bunlar
versiyonu
olarak
kabul edilir.
(Resim
ve 7).
Avlarını sivri ağaç dikenlerine
(FS:6142;34
geçirip,
orada parçalayıp
yerler. Bu
Tablo
1. Kiziroğlu
ve 2019)’na
göre Türkiye’de
TS:6297;230
) (2015
nedenle
bunlara
ümüksıkanlar
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı vedenir.
Yani böylece,
belli bir amaç için alet
alttür sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
kullanmayı becerirler. Gagalarındaki
kancaya benzer bir oluşum, üst
gagalarında ise diş benzeri bir çıkıntı
vardır. Genellikle çalılık ve zengin
bitki örtüsüne sahip bölgelerde
yaşarlar. Bu bölgelerde etrafı kolaçan
edebilmek için, yüksek noktalarda
bulunmayı yeğlerler. Buradan avları
üzerine aniden atlayarak, onları
avlarlar (s.171).
SarıasMAGİller
(ORIOLIDAE) (38;01)
Erkekleri altın sarısı rengi ve güzel
ötüşü ile dikkati çeker. Sığırcık
büyüklüğündedir. Üç çatallı dalları
bribirine birleştirerek yaptığı yuvaları
ilginçtir. Ötüş nağmeleri çok belirgindir
(s.171).
KargaGİLLER
(CorvidaE) (133;12)

Uzun
kuyruklu,
siyah-beyaz
saksağanlar ve genelde ötücü
kuşların en irileri olan kömür siyahı renkli tüyleri olan kargalar, bu
gruba girer. Sosyal yaşamı yeğler
ve sürüler oluştururlar; uçarken ötmeleri ilginçtir. Ötüş nağmeleri en
gelişmemiş grubu oluştururlar.
(s. 223)
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İpekkuyrukgİllEr
(BoMbycIllIdaE) (03;01)

Kafalarında ipek gibi bir tepelik taşır
ve kırmızımsı kahve tüy rengi ile
dikkati çekerler. Kuyruk ucunda sarı
bir bant taşırlar. Daha çok üzüm ve
küçük meyvelerle beslenirler.
BaştaNkaragİller
( ParIdaE) (64;06)

Küçük, yuvarlak ve oldukça kısa
kuyruklu, ötücü kuşlardır. Dallara
kolayca tırmanır, aldıkları kabuklu
yemlerini ağaç yarıkları arasına
sokuşturup, gaga darbeleri ile
tohumu kabuğundan çıkarıp yerler.
Bazen sonra değerlendirmek üzere,
fazla tohumları ağaç yarıklarında
saklarlar. Oyuklarda ve tahta
yapay yuvalarda yuvalanırlar. Ötüş
nağmeleri zengindir (s.103).
ÇulhakuşugİllEr
(REMIZIDAE) (11;01) ;

Vücut yapıları ve davranışları itibarı
ile gerçek baştankaralara benzerler.
Kısa ve sivri bir gagaları vardır. İnce
dallarda çok becerikli bir şekilde akrobatik hareketler yapar ve dallara
asılı yuvaları ile en değme mimarları kıskandırırlar. Yuva materyalini
tükürükleri ile güçlendirerek, çulhaya benzer bir yuva yaparlar. Bazen
bir giriş, bir de çıkış deliği yaptıkları
da olur (s. 105).
Bıyıklı BaştaNkaragİller
(PANURIDAE) (01;01)

Gaga kökünden uzanan bıyığı
andıran bir bölge ile dikkati
çekerler(s. 105).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik
davranışa yönelebilir.
Tarlakuşugİller
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
(AlaudIDAE
) (99;5)
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris)
gibi bazı
türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede
kalıp,
yerli(Eremophila
tür statüsüne
girebilBir tür
dışında
alpestris)
ir(Kiziroğlu 1982/83).
Tablo
1’nin
de
oldukça
kaba
yapılıincelenmesinden
ve donuk renklidirler.
görüleceği gibi, şu anda
doğalyerde
populasyonu
iki
Yuvalarını
yaparlar. Butükenen
nedenle de
kuş türü bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynak
ve yılanboyundur
toprak
rengine
uyum için,
renkleri açık
(Resim 6 ve 7).
kahve veya toprak rengidir. Kol uçma
telekleri, el uçma teleklerinden daha

Tablo 1. Kiziroğlu (2015
ve 2019)’na göre Türkiye’de
uzun olan türler bu gruba girer(diğer
kaydı olan kuş türlerinin
statüleri;
sayısal dağılımı ve
türlerde el uçma tüyleri, kol uçma
alttür sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
tüylerinden daha uzundur). Bu özellikleri
nedeniyle havada bir noktada kanatlarını
çırparak asılı kalabilirler. Uçarken
ötebilirler(uçma ötüşü).Bu özellikleri de
bu grubu betimleyebilir.Ayak tırnakları
ve özellikle arka parmağınki oldukça
uzun olabilir(s. 133).
KırlaNgıçgİllEr
(HiruNdINIDAE)(88;08)
Kanatlarının ucu sivri, kuyrukları
çatallı; küçük ve narin kuşlardır. Gaga ve
bacakları oldukça kısadır. Uçarken ani
dönüş yapar; koloniler halinde yuvalanır
ve uçan böceklerle beslenirler. Yuva
yerlerini bir sonraki yıl da kullanmak
üzere, o bölgeye gelir; ancak yeni bir
yuva yaparlar. İlkbaharın müjdecisidirler.
Göçmendirler(s. 137).
KaMışbülbülügİllEr
(CEttIDAE)(13;01)

Böcekçil ve küçük türlerden oluşan
bir gruptur. (s.107)
Uzunkuyruk BaştaNkaragİller
(AEgIthalIdaE) (13;01)
Kuyruklarının çok uzun oluşu ile dikkat
çekerler. Aile birlikteliklerini uzun süre
korurlar. Güzel ötüşleri vardır(s.107).
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ÇIVGINgİller
(Phylloscopidae)(80;13)
Yeni bir kuş ailesi olup, küçük ve böcekçil
kuş türlerinden oluşur. Renkleri genelde yeşil-gri, gri-kahve olup, ormanlık ve
ağaçlı alanlarda görülürler. (s 109).
MukallİtgİllEr
(Acrocephalidae) (62;15 )
Daha önce ötleğengiller ailesine
giren türler, yakın tarihte genetik
değerlendirmeler
sonucunda
mukallitgiller ailesini oluşturmuştur.
Çoğu türleri zeytuni ve kahverengi bej
alt kısımları sarımsı renklidir. Genellikle
açık ormanlık, sazlık ve otca bol
bölgelerde görülür. Bu aileye giren 55
tür şu anda mevcuttur (s 111).
KaMışcıNGİLLER
( LocustELLIDAE) (66;03)

Locustellidae kuş familyası yeni
oluşturulmuş bir aile olup, küçük ve
böçekcil türlerden oluşur.
YElpazEkuyrukgİllEr
(CIstIcolIdaE) (163;02)
Genellikle solukkahve ya da gri renkli
olup, yuvarlak kanatlı uzun ve küt
kuyruklu küçük böcekçil kuşlardır.
Gagaları sivri ve ayakları incedir. Açıklık
alanlarda ve çalılarda bulunurlar. (s115)
ÖTLEĞENgİllEr
(SylvIdaE)(34;15)

Çalılık ve ağaçlık bölgelerde çok
iyi gizlenebilen ve çok yoğun
ötüş nağmesi olan türlerdir. Daha
çok küçük böcek ve örümceklerle
beslenirler. Daldan dala bir akrobat
gibi hareket ederler. (s.117).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik
davranışa yönelebilir.
AltıNtavukgİLLER
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
(REGULIDAE)
(06;02)
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris)
gibi bazı
türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede
yerliyaşayan
tür statüsüne
girebilAğaç kalıp,
tepelerinde
ve palearktiğin
ir(Kiziroğlu 1982/83).
Tablo (7g)
1’nin
incelenmesinden
de
en küçük
türlerine
sahiptir. Böcegörüleceği gibi, şu anda
populasyonu
tükenen
iki
klerle doğal
beslenirler.
Latince Regulus
küçük
kuş türü bulunmaktadır.
kelaynak
ve gelir
yılanboyundur
kralBunlar
veya prens
anlamına
(s.117).
(Resim 6 ve 7).
ÇİTKUŞUGİLLER

Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
(TroglodytIdaE)(
88;01ve
kaydı olan kuş türlerinin statüleri;
sayısal dağılımı
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Ötücü kuş türlerimiz arasında en küçük
tür, bu gruptadır. Kahvemsi ve açık
lekeli tüyleri vardır. Kuyruğunu dik
tutması ile dikkati çeker. Büyüklüğünden
beklenmeyecek derecede keskin ve
gürültücü öter. Ağaç oyuklarına çok
küçük yuva yapar (s.119).
SıvacıkuşugİllEr
(SIttIdaE ) (28;04)
Toparlak vücutlu, kısa kuyruklu ve
güçlü gagaya sahip, tırmanıcı kuşlardır.
Ağaçların
gövdesinde bir aşağı, bir
yukarıya doğru hareket ederek böcek
ararlar. Yuva giriş deliklerini tükürükleri
ile toprağı bulamaç gibi yaparak, sıvarlar.
Böylece yuvalarına, kendilerinden daha
büyük kuşların girmesini engellerler (s.
121).
Duvar TırMaşığıgİllEr
(TichodroMadİdaE)(01;01)
Daha çok dağlık bölgelerde rastlanırlar.
Kayalara
tırmanırken
görmek
mümkündür (s.45).
Ağaç TırMaşığıgİllEr
(CErthIIdaE) (11;02)

Ağaç kabuğu renginde, oldukça
küçük türlerdir. Gagaları vücutlarına oranla oldukça uzun ve kıvrıktır.
Ağaçlara dönerek tırmanır ve bu arada kuyrukları ile vücutlarına destek
olurlar (s.121).
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Sığırcıkgİller
(SturNIdaE)(123;04)
Toplu olarak oyuklarda yuvalanmayı
seven, sivri gagalı ötücülerdir. Avına
adım adım yaklaşıp avlarlar. Kuyrukları
kısa; tüyleri siyah metalik ve üzerinde
açık benekleri vardır. Bir türünün
vücudunun alt kısmında pembe tüyler
vardır. Oyuk ve diğer kuşların terkettiği
yuvalarda yuvalanırlar(s.165).
KaratavukgİllEr
(TurdIDaE)(172;08)
Genelde çalılık ve ağaçların üzerinde
yaşayan ötücü kuşlardır. Karatavuklar
ise
yerde
gezinerek
beslenmeyi
sever. Büyüklükleri serçeden küçük,
karatavuktan biraz büyüktür. Oldukça
güçlü türlerdir. Karatavuk birçok türün
ötüşünü taklit eder. En güzel ötüş nağme
ve repertuarına sahip türler bu gruba
girer(s. 177-178).
Grİ BülbülgİllEr
(PycNONOTIDAE)( 158;02)
Ötüşleri oldukça keskindir. Erkekleri
göz alıcı olmasına karşın, dişileri daha
mattır. Erkeklerinin uzun kuyruklarının
alt kısmı sarıdır. Akdeniz Bölgesinde
ovalık ve parklarda görülür(s.181).
ÇalçENEkuşugillEr
(LEIothrIchIdaE) (146 ; 01)
Orta büyüklükte ve uzun kuyruklu
kuşlardır. Genelde sosyal birlikteliği
yeğlerler. Renkleri göz alıcıdır (s.45).
SİNEkkapaNgİllEr
(MuscIcapIdaE)(332;35)
Dikine oturma pozisyonları ile ayırt
edilirler. Avlarını yakalamak için bu
pozisyonlarını bozup, avının üzerine
atlarlar. Gagaları çok ince ve narin,
gaga köklerinde ince ve uzun kıl tüyler
bulunur(s.123).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik
davranışa yönelebilir.
Sukaratavuğugİller
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
(CINCLIDAE)
(05;01)
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris)
gibi bazı
türler, Ankabölgelerde ve
suya bağımlı
ra’da besin kaynak veSulak
hava koşullarının
uygunlaşmasından
yaşarlar.
Durup
suyagirebilbatıp
ötürü, tam yıl o bölgede
kalıp,
yerlidinlenmeden
tür statüsüne
çıkıpTablo
ve dalarak
yem
aramaları ile dikkati
ir(Kiziroğlu 1982/83).
1’nin
incelenmesinden
de
çekerler.Güzel
yüzücüdürler.tükenen
Genelde
görüleceği gibi, şu anda
doğal populasyonu
iki
bir taşın
üzerine
sinip dinlenirler
(s.183).
kuş türü bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynak
ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
SErçEgİllEr
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve (PassErIdaE
2019)’na göre)(43;08)
Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımı
Serçegiller; Tüyleri kahve ve vegridir.
alttür sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
Gagaları çok
kaba, dolgun ve küttür.

Gaga oldukça güçlüdür. Kuyrukları fazla
uzun olmayıp, çatallı değildir. Oyuk
ve diğer kuşların terkettiği yuvaları
yeğlerler. Yuvalarına her türlü materyali
taşırlar. Kozmopolit türler olup, insanın
yayılışını izlerler(s.121,125).
BozboğazgİllEr
(PRUNELLIDAE)(13;04)
Daha çok yerde beslenen ve ağaçcık
basamağında bulunmayı seven, küçük
türler bu grupta yer alır. Ötüşleri çok
güzeldir. Aile birlikteliklerini uzun süre
korurlar(s.46).
KuyruksallayaNgİllEr
(MotacIllIdaE) (69;12)
Uzun ve sürekli oynattıkları kuyrukları ile dikkati çekerler. Genelde yerde
yürüyerek avlanırlar. Bu gruba giren incir
kuşları daha çok toprak renkli oluşları ile
tarla kuşlarını andırır; ancak onlara göre
daha narin bir gövde ve sivri gagaları
ile ayrılır. Kuyrukkakanların erkekleri
genelde siyah beyazdır. Ancak bazı sarı
gri renkli türlere de rastlanır. Uçarken
yay çizerek hareket ederler(s. 153).
İpEkgırtlakgİllEr
(HypocolIIdaE)(01;01)
Büyük bir olasılıkla kafes veya hayvanat
bahçelerinden kaçmış, rastlantısal türdür.
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İspİNOZGİLLER
(FrINgIllIdaE) (230;22)
Daha çok tohum ve etli tohumlarla
beslenen ötücülerdir. Sivri ve az çok
yuvarlak gagalı ve tüylerin rengi oldukça
zengin türlerdir. Dişiler donuk renklidir.
En çok ötüş nağmeleri ile tanınırlar.
Çapraz gaganın, alt ve üst gagası birbirini
çaprazlayacak şekildedir. Böylece çam
kozalaklarını kolayca açarak, içindeki
tohumları yerler. Diğer türlerin gagaları
güçlü ve şişkin olup iyi gelişmiştir
(s. 125,157).
MahMuzlukİrazkuşugİller
(CalcariidaE)(06;02)
KİRAZKUŞUGİLLER
(EMBERIZIDAE)(44;16)
İzpinozlara benzer kuşlar olup, kısa
ve şişkin gagaları vardır. Alg gaga, üst
gagaya göre daha iyi gelişmiş ve iridir.
Çalılık ve ağaçlıkça zengin olan açıklıklı
alanlarda ve mezarlık bölgelerde
görülürler. Ötüş nağmeleri zengindir
(s. 35,47,161,187).

Dünyada bu güne kadar betimlenip kayda geçen
kuş türü sayısı 11 135 olup, bunların 520’sine (%4.7)
Türkiye’de de rastlanmış ve kayda geçmiştir. Dünyada
A-Grubunda; yani Nonpasseres Grubunda, Clements et al
2019’a göre 108 aileye mensup, 4334, Gill at al. (2021) göre
4415 ve HBW(2019)’a göre 4487 kuş türü belirlenmiştir.
B-Grubunda; yani Passeres’te, hem dünyada, hem de
Türkiye’de Passeriformes adlı bir takım olup, dünyada bu
takıma Clements et al (2019)’a göre 141 ailede 6380 Gill
at al.(2021)’e göre 144 ailede 6549 ve HBW(2019)’e göre
de 138 ailede 6648 tür belirlenmiştir. 		
Yukarıdaki Tabloda Türkiye’de rastlanan her iki
kuş grubundaki kuş türlerinin yer aldığı familyaların bazı
özellikleri ile dünyada(ilk rakam) ve Türkiye’deki(ikinci
rakam) tür sayıları verilmiştir. Görüldüğü gibi Türkiye
kuş türleri açısından oldukça şanslıdır. Bu yüzden, kuş
türü zenginliğimizi, hepimizin koruması ve öğrenmesi
gerekir. Bunun hepimizin en önemli görevlerinden birisi
olduğu unutulmamalıdır. Bunun yolu ise onları tanımaktan
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Kuş türleri
çeşitli
biyoekolojik
yönelebilir.
geçer.
Bu kitap
da sizlere
böyle birdavranışa
olanağı sunmak
için
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
hazırlanmıştır.
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam
yıl o bölgede
kalıp, yerli tür statüsüne
girebilMEVSİMSEL
VE KULUÇKALAMA
STATÜLERİ
ir(Kiziroğlu
1982/83).
Tablo
1’nin
incelenmesinden
de
ULUSLARARASI DOĞAL HAYATI VE DOĞAL KAYNAKLARI
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
KORUMA
BİRLİĞİ(=IUCN)
VE RED
DATA BOOK
ÖLÇÜTLERİ
kuş türü bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynak
ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Türkiye’de belirlenen 290 Nonpasseres grubu
kuş
türünden,
her zaman
olasılığı
bulunabilecek,
Tablo
1. Kiziroğlu
(2015 rastlanma
ve 2019)’na
göre Türkiye’de
sadece
110;kuş 230
ötücüstatüleri;
kuş, yani
Passeriformes
kaydı olan
türlerinin
sayısal
dağılımı vegrubu
türünden
de,(NP=Nonpasseres;
83 kuş türü olmakP=Passeres;T=Toplam)
üzere toplam 193 türüne
alttür sayısı
ait bilgiler daha sonraki bölümde resimlerle birlikte ele
alınmıştır. Bu Tablo 2’de ise Türkiye’de yaşayan ve çok az
görülen kuş türlerinin statü, dağılım, varsayımsal sayı ve
red data book değerleri verilmiştir.
IUCN Kırmızı Listesi, biyolojik çeşitliliğin
durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir.
Kategoriler 9 grupta ele alınmış ve aşağıya çıkarılmıştır:
•EX: (extinct): Şüpheye yer bırakmayacak delillerle soyu
tükenmiş olduğu kanıtlanan türler.
•EW: (extinct in wild): Vahşi yaşamda soyu tükenmiş;
ancak diğer alanlarda (yetiştirme veya sergileme amaçlı)
varlığını sürdüren türler. (A.1.1 ve B.1.1).
•CR: (critically endangered): Vahşi yaşamda soyu
tükenme tehlikesi had safhada (extreme) olan türler. ATS
ile aynı: Critically Endangered=CR. (A.1.2 ve B.1.2= 1-10
çift=1-20 birey)
•EN: (endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi
çok büyük olan türler. ATS ile aynı: Endangered= E. (A.2
ve B.2= 11-25 çift= 22-50 birey)
•VU: (vulnerable): (Hassas, Zarar Görebilir) Vahşi
yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler. ATS ile
aynı: Vulnerable=VU. (A.3 ve B.3= 26-500 çift= 102-1000
birey)
•NT: (near threatened): Şu anda tehlikede olmayan fakat
yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye
aday olan türler. ATS’ de Rare= R. (A.4 ve B.4= 501-5000
çift= 1002-10 000 birey)
•LC: (least concern): (En düşük derecede tehdit altında)
Yaygın bulunan türler. ATS’de Secure= S. (A.5 ve B.5= >5
001 )
•DD: (data deficient): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan
türler. ATS’de aynı, Data Deficient=DD. (A.6 ve B.6)
•NE: (not evaluated): Şimdiye kadar yukardaki kriterlere
uygunluğu değerlendirilmemiş türler. ATS’de aynı Not
Evaluated= NE. (A.7 ve B.7)
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MEVSİMSEL VE KULUÇKALAMA STATÜLERİ
a) 1945 yılından önceki kayıtlarda, kuluçkaya yattıklarına
ait bilgi verilen; ancak bu tarihten sonra kuluçka kaydına
rastlanılmıyan türler;
b) 1950 yılına kadar zaman zaman kuluçkaya yattıklarına
özgü kaydı olan, ancak 1950’den sonra ya kaybolan, ya
da düzensiz olarak birkaç çiftinin kuluçka kaydı bulunan
türler;
c) 1900 yılından beri zaman zaman , ancak düzensiz olarak
kuluçka kaydı olan türler;
d) Her yıl kuluçkaya yatan; ancak lokal ve çok az sayıda
çiftle temsil edilen türler;
e) Düzenli kuluçkaya yatan kuş türleri; ancak belli bölge
ve yerel populasyonlar halinde oldukça büyük yoğunluğa
ulaşan türler;
f) Türkiye’nin çoğu bölgesinde, düzenli ve çok sayıda
kuluçkaya yatan türler.
Bu türlerin kuluçka statüleri aşağıdaki şekilde ayrılmıştır:
Y: Yıllık kuş(yerli türler); Bütün yılı ülkemizde geçiren
türler bu gruba girer. Ancak bu türlerden bazıları, kuluçkaya
yattıkları alanları terk ederek, ülkemizin kışı sıcak geçen
bölgelerine gidebilmektedir.
G: Göçmen türler, (Yaz Göçmeni) bu türler, yurdumuzda
kuluçkaya yatıp çoğalır ve sonbahara doğru ülkemizi terk
ederek, Afrika’ya göçerler. Kışı orada geçirip ilkbaharda
tekrar yurdumuza gelip kuluçkaya yatarlar.
K: Kış ziyaretçileri. Bu türler, daha çok kuzey ve batı
kökenli olup, kışı sıcak olan Türkiye’nin, başta Göller
Bölgesi ve daha güneydeki sulak alanlar olmak üzere, sıcak
bölgelerinde geçirmek üzere gelen türlerdir. Bunların bir
kısmını da, yaz populasyonundan Afrika’ya göçmeyen;
ancak kışı sıcak bölgelerimizde geçirenler oluşturur.
Örneğin göçmen bir kuş türü olan akleyleğin bazı genç
bireyleri kışı da yurdumuzun güney bölgelerinde geçirebilir.
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T: Transit
Kuş
türleri göçerler
çeşitli biyoekolojik
: Bu türler davranışa
ilkbahar veyönelebilir.
sonbahar
Örneğin daha
göçlerinde,
göçönceleri
yolu üzerindeki
kışı güney
Anadolu’yu
ve sıcak
kullanır.
bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da
R:
Rastlantısal
besin kaynaktürler:
ve havaBunlara
koşullarının
özgü uygunlaşmasından
düzensiz kayıtlar
ötürü, birey
olup,
tam yıl
sayıları
o bölgede
da oldukça
kalıp, yerli
düşüktür.
tür statüsüne
Bu türlere
girebilözgü
ir(Kiziroğlu
kayıt
sayısı sadece
1982/83).
en fazla
Tabloikiyi
1’nin
bulmaktadır.
incelenmesinden
Bu türlerin
de
görüleceği
kuluçka
statüleri
gibi, ile
şu ilgili
anda kesin
doğalbirpopulasyonu
yargıya varmak
tükenen
şu anda
iki
kuş türü bulunmaktadır.
mümkün
değildir.
Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
N: Nadir türler. Üstte verilen statülere girmeyen; hakkınTablo
1. Kiziroğlu
(2015 veveri
2019)’na
göre
Türkiye’de
da emin,
yeterli ve sağlıklı
olmayan
türlerdir.
kaydı
olan
kuş
türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımı
Yukarıda harflerle belirtilen bu statüler birbirleriveile de
alttür
sayısı
(NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
kombine
edilebilir.
Çünkü kuşlar,
bu şekildeki statülere
uyamayabilirler. Bazı yıllar belli bir statüye giren bir kuş
türü, diğer yıllarda kategorisini değiştirebilir. Örneğin
Ankara’dan kışın göçen sığırcıklar, şimdi tüm yıl kuşudur;
kış aylarını da burada geçirmeye başlamışlardır(Kiziroğlu,
1982/83).
TÜRKİYE`DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN GÖZLEMLENDİĞİ
COĞRAFİ BÖLGELER
Kısaltmalar, Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesi
dikkate alınarak verilmektedir. Ancak bir türe özgü, tüm
coğrafik bölgelerde gözlem kaydı varsa, tüm bölgeleri
(Bütün Bölgeler) ifade etmek üzere “BB” harfleri
kullanılmıştır. Bunun dışında ”A” Akdeniz; “M” Marmara;
“Kd” Karadeniz; “I” Iç Anadolu:”D” Doğu Anadolu;
“E” Ege ve “Gd” Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ni
simgelemektedir.
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Nr

RDB

S

Gözlendiği
Bölgeler/

A-GRUBU: NONPASSERES. 290 TÜR
I-ANSERIFORMES—KAZSILAR
M,İ,A
01 B12 K/c
02 B12
K/c
M,Kd, İ,A,D
03 B2*
K/c
M
04 B6
R
M
05 B12
K/c
M,E,A
06 A4
Y/f
BB
07 B3
K/c M,E,KD,İ,A,D
08 B6
R
İ
09 B5
K/c
BB
10 B2
K/c
BB
11 A3
Y/e
BB
12 B12
K/c
BB
B12
K/c
İ,A

Latince Adı

Türkçe/Turkish

Branta bernicla, 3
Branta ruficollis, Branta canadensis, 7
Branta leucopsis, Anser caerulescens, 2
Anser anser, 2*
Anser fabalis, 3
Anser brachyrhnchus, Anser albifrons, 5*
Anser erythropus, Cygnus olor, -*
Cygnus columbianus, 2
Cygnus c. bewickii

1-Anatidae(174/41)--Ördekgiller
Karagerdan kaz
Kızılgerdan kaz
Kanada kazı
Ak yanaklı kaz
Kar kazı
Bozkaz
Mavzer
Kısa gagalı yaban kazı
Akalınlı büyük sakarca kazı
Akalınlı küçük sakarca kazı
Kuğu
Cüce kuğu
Küçük kuğu

Kuş Takvimi ;Aylar
(1=Ocak 12=Aralık)
1 2 3 4 5 6

13 A3
Ötücü kuğu
Y/e M,E,A,İ,D,Gd Cygnus cygnus, -*
14 A3*
Nil kazı
Y/d
M,İ,A,D
Alopochen aegyptica, 15 A3
Suna
Y/e
BB
Tadorna tadorna, -*
16 A4
Angıt
Y/f
NN
Tadorna ferruginea, -*
17 A3
Moşus ördeği,Siğilli ördek
Y
M,A
Cairina moschata, 18 A4
Bağırtlak, çıkrıkçın
Y/e
BB
Spatula querquedula, 19 A4
Kaşıkgaga
Y/e
BB
Spatula clypeata, -*
20 A4
Bozördek
Y/e
BB
Mareca strepera, 2
21 B6*
Büyük çamurcun
R
İ
Mareca falcata, 22 A5
Fiyu
Y/f
BB
Mareca penelope, 23 A5
Yeşilbaş ördek
Y/f
BB
Anas platyrhynchos, 2*
24 A5
Kılkuyruk
Y/f
BB
Anas acuta, -*
25 A5
Çamurcun, Krikördek
Y/f
BB
Anas crecca, -*
26 A3
Dargaga
Y/d M,E,A,İ,D,Kd Marmaronetta angustirostris, 27 A5
Macar ördeği
Y/f
BB
Netta rufina, -*
28 A5
Elmabaş patka
Y/f
BB
Aythya ferina, -*
29 A3
Akgöz
Y/d
BB
Aythya nyroca, 30 A5
Tepeli patka
Y/f
BB
Aythya fuligula, 31 B12
Akgaga
K/c
M,E,Gd,D
Aythya marila, 2
32 B12
Pufla kazı
K/c
M
Somateria mollissima, 6
33 A3
Kadifeördek
Y/d M,E,A,İ,Kd,D Melanitta fusca, -*
34 B12
Karaördek
K/c
M,E,A,D
Melanitta nigra, -*
35 B12
Uzun(Tel) kuyruk
T/c
D
Clangula hyemalis, 36 B2
Altıngöz
K/c M,E,A,İ,Kd,D Bucephala clangula, 2
37 B3
Sütlabi
K/c M,E,A,İ,Kd,D Mergellus albellus, -*
38 B12
Testereburun
K/c M,E,A,İ,Kd,D Mergus merganser, 3
39 B2
Tepeli testereburun
K/c M,E,A,İ,Kd,D Mergus serrator, 40 A3*
Karabaş dikkuyruk
Y/e
A,İ
Oxyura jamaicensis, 41 A2
Akbaş, dikkuyruk
Y/e M,E,A,İ,Kd,D Oxyura leucocephala, -*
II-GALLIFORMES —TAVUKLAR
2-Phasianidae(184/11)--- Tavuksugiller
Orman tavuğu
R
D
Lyrurus tetrix, 6
01 A6
02 A12
Kafkas horozu
Y/d Kd
Lyrurus mlokesiewiczi, 03 A6
Kafkas kekliği
R
Kd
Tetraogallus caucasicus, 04 A12
Urkeklik
Y/d E,İ,A,D,Gd
Tetraogallus caspius, -*
05 A2
Taş kekliği
Y/d M
Alectoris graeca, 4
E,A,İ,Kd,D,Gd Alectoris chukar, 14*
06 A3
Kınalı keklik
Y/e
07 A2
Çöl kekliği
Y/d D,Gd
Ammoperdix griseogularis, 08 A2
Turaç
Y/d M,E,A,Kd,Gd Francolinus francolinus, 6
09 A3
Çilkeklik
Y/d BB
Perdix perdix, 8
10 A3
Bıldırcın
Y/e BB
Coturnix coturnix, 5*
11 A12
Sülün
Y/d M,E,A,Kd
Phasianus colchicus, 30*
III-CAPRIMULGIFORMES—ÇOBANALDATANLAR
3-Caprimulgidae(97/1)—Çobanaldatangiller
Çobanaldatan
BB
Caprimulgus europaeus, 6*
01 A12 G/d
IV-APODIFORMES—SAĞANLAR
4-Apodidae(113/4)--Ebabilgiller
Akkarın ebabil
G/e
BB
Tachymarptis melba, 10*
01 A3
Kara sağan
G/e
BB
Apus apus, 2*
02 A3
Boz ebabil
A2
G/d
M,A,Kd,İ,D,Gd
Apus
pallidus,
3
03
Akkuyruksokumlu sağan
Y,G/e M,A,İ,Gd,D
Apus affinis, 6
04 A3
V-OTIDIFORMES-TOYKUŞLARI
5-Otididae(26/4)---Toykuşugiller
Büyük toy kuşu
Y/d
BB
Otis tarda, 2*
01 A2
Asya Yakalı toykuşu
N
D
Chlamydotis macqueenii,02 12
Yakalı toykuşu
A,D,Gd
Chlamydotis undulata, 2
03 A12 G/e
Mezgeldek
Y/d
A,İ,Kd,D,Gd Tetrax tetrax, -*
04 A2
VI-CUCULIFORMES—GUGUKKUŞLARI
6-Cuculidae(149/2)—Gugukkuşugiller
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7 8

9

10

11

12

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren
vulgaris)
gibi bazı türler, AnkaTepeli gugukkuşu
BB
Clamator glandarius, 01 A12 G/d sığırcık(Sturnus
Gugukkuşu
Cuculus canorus, 4*
02 A12 G/d BB
ra’da
besin
kaynak
ve
hava
koşullarının
uygunlaşmasından
VII-PTEROCLIFORMES—STEPTAVUKLARI
7-Pteroclidae(16/5)—Steptavuğugiller
Paçalı bağırtlak yerli tür statüsüne girebilGd,D yıl o
Syrrhaptes
paradoxus, 01 A12 Y/dtam
ötürü,
bölgede
kalıp,
Kılkuyruk steptavuğu
Y/d
İ,Gd,D
Pterocles alchata, 2
02 A3
ir(Kiziroğlu
1982/83).
Tablo
1’nin incelenmesinden de
Kahve karınlı bağırtlak
R
İ
Pterocles exustus, 6
03 A6
Benekli bağırtlak
Pterocles
senagallus,
04 A12 Y/d Gd gibi,
görüleceği
şu
anda
doğal
populasyonu tükenen iki
Kara karınlı Steptavuğu
Y/d
İ,Gd,D
Pterocles orientalis, 2
05 A3
kuş
türü bulunmaktadır. Bunlar
kelaynak ve yılanboyundur
VIII-COLUMBIFORMES
8-Columbidae(344/8)—Güvercingiller
Kaya güvercini
Y/f
livia, 9*
01 A5
(Resim
6BBBBve 7).Columba
Gökçe güvercin
Y/d
Columba oenas, 2
02 A3
03

A4

Y/e

BB

Columba palumbus, 5

Tahtalı güvercin

Üveyik2019)’na göre Türkiye’de
G/d
BB
Streptopelia turtur,
4*
Tablo
1. Kiziroğlu
(2015
ve
04 A3
Dağ kumrusu
N
orientalis, 5
05 A7
kaydı
olanM,D
kuş Streptopelia
türlerinin
statüleri;
sayısal dağılımı ve
Kumru
Y/f
BB
Streptopelia decaocto, 2*
06 A5
Küçük kumru P=Passeres;T=Toplam)
Y/e
BB
Streptopelia senegalensis, 5*
07 A5
alttür
sayısı
(NP=Nonpasseres;
G/d
M,A,İ,Kd,Gd
08 A3
IX-GRUIFORMES—TURNAMSILAR
A3
Y/e
BB
01
02 A12 G/d E,İ,A,D,Gd
Y/d
BB
03 A2
Y/e
BB
04 A3
Y/f
BB
05 A5
A7
N
A
06
07 A12 Y/d KD,İ,A
08 A12 G/d M,Kd,E,A,D
09 A12 G/d M,İ,A,D,Gd

Kap güvercini
9-Rallidae(152/9)—Yelvegiller
Suyelvesi
Bıldırcın klavuzu
Benekli suyelvesi
Yeşilayak suyelvesi
Sakarmeke
Küçük saz horozu
Saz horozu
Cüce suyelvesi
Benekli küçük suyelvesi
10- Gruidae(15/3)—Kraniche
Leucogeranus leucogeranus, -* Akturna,Rahibe turnası
01 A12 Y/d D
Telli turna
G/d
M,İ,D
Grus virgo, -*
02 A2
Turna
Y/d,T BB
Grus grus, -*
03 A3
X-PODICIPEDIFORMES--LOPLU DALGIÇLAR
11- Podicipedidae(23/5) Lopludalgıçgiller
Bahri
Y/e
BB
Tachybaptus ruficollis, 7*
01 A3
Kızılboyunlu batağan
Y/e M,E,A,İ,Kd,D Podiceps grisegena, 2
02 A3
Tepeli batağan
Y/f
BB
Podiceps cristatus, 3*
03 A5
Kulaklı batağan
K/c
M,E,A,İ,Kd,D Podiceps auritus, 2
04 B3
Karaboyunlu batağan
Y/e
BB
Podiceps nigricollis
05 A4
XI-PHOENICOPTERIFORMES—FLAMİNGOLAR
12-Phoenicopteridae(6/2) Flamingogiller
Flamingo
Y/e
BB
Phoenicopterus roseus, -*
01 A3
Cüce Flamingo
Y/e
E,İ
Phoeniconaias minör, 02 A2
XII-CHARADRIIFORMES—YAĞMURKUŞLARI
13- Burhinidae(10/1)—Kocagözgiller
Kocagöz
01 A2 G,Y/d M,E,İ,A,Gd Burhinus oedicnemus, 5
14- Haematopodidae(12/2)—Denizsaksağanıgiller
Kara denizsaksağanı
K/c
M
Haematopus maquini, 01 B2
Denizsaksağanı
T,Y/d BB
Haematopus ostralegus, 4*
02 A3
15- Recurvirostridae(10/2)--Avozetkuşugiller
Uzunbacak
Y/e
BB
Himantopus himantopus, -*
01 A3
Avozet kuşu, Kılıçgaga
Y/e
BB
Recurvirostra avosetta, -*
02 A4
16- Charadriidae(68/17)—Yağmurkuşugiller
Kızkuşu
A5
Y/e
BB
Vanellus
vanellus,
-*
01
Mahmuzlu kızkuşu
G/d
BB
Vanellus spinosus, -*
02 A3
Büyük kızkuşu
Vanellus indicus, 4
03 A12 G/d Gd
Gribaşlı kızkuşu
R
Kd
Vanellus cinereus
04 A6
Step(Sürmeli) kızkuşu
G/d E,A,İ,Kd,D,Gd Vanellus gregarius, 05 A3
Akkuyruklu kızkuşu
A12
G/d
M,A,İ,D,Gd
Vanellus
leucurus,
06
Altınrenkli yağmurcun
K/c
M,E,İ,A,Kd
Pluvialis apricaria, 07 B4
Altın renkli okyanus küçük
K/E
Pluvialis fulva, 08 B2
yağmurcunu
Altın renkli küçük yağmurcun
K/c
A
Pluvialis dominica, 09 B2
Gri yağmurcun
K/c
BB
Pluvialis squatarola, 3
10 B2
Kolyeli büyük yağmurcun
TK/c BB
Charadrius hiaticula, 3
11 B3
Kolyeli küçük yağmurcun
Y/e
BB
Charadrius dubius, 3*
12 A3
Akçacılıbıt
Y/e M,E,A,İ,Kd,D Charadrius alexandrinus, 3
13 A4
Kızılgerdan yağmurcun
G/d
A
Charadrius mongolus, 5
14 A2
Çöl yağmurcunu
G/d
BB
Charadrius leschenaultii, 3
15 A2
Hazar cılıbıtı
B12
T/c
M,A,İ,Kd,D
Charadrius
asiaticus,
16
Damgalı yağmurcun
T/c M,E,A,İ,Gd,Kd Charadrius morinellus
17 B3
17-Scolopacidae(98/34) -- Çullukgiller
Sürmeli kervan çulluğu
01 B12 T/c M,E,A,İ,Kd,D Numenius phaeopus, 5
02 B12
İnce gagalı kervan çulluğu
T/c
E,A,İ,D
Numenius tenuirostris, 03 B3
Büyük kervan çulluğu
K/c
BB
Numenius arquata, 3
04 B3
Leppon çulluğu
T/c
M,E,A,İ,Kd,D Limosa lapponica, 4
05 B4
Karakuyruk suçulluğu
K/c
BB
Limosa limosa, 3
Oena capensis, 2

Rallus aquaticus, 3*
Crex crex, Porzana porzana, Gallinula chloropus, 5*
Fulica atra, 4*
Porphyrio aleni,Porphyrio porphyrio, -*
Zapornia pusilla, 6
Zapornia parva, -
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06

B3

T/c

Arenaria interpres, 2

Taşçeviren

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B3
B4
B3
B4
B3
B3
B5
B5
B6
B3
B3
B12

TK/c BB
TK/c BB
T/c
M,İ,Kd,D
K/c
BB
K/c
BB
K/c M,E,A,İ,D,Kd
K/c M,E,A,İ,D,Kd
K/c
BB
R
A
K/c
M,Aİ,Gd
K/c
M,E,A,İ,D
K/c
BB

Calidris canutus, 6*
Calidris pugnax, -*
Calidris falcinellus, 2
Calidris ferruginea, Calidris temminckii, Calidris alba, 2*
Calidris alpina, 10
Calidris minuta, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Scolopax rusticola, -*
Lymnocryptes minimus, -

Alagöğüs kumkuşu
Döğüşken kuş
Genişgaga balçıkkuşu
Kızıl kumkuşu
Sarıbacak kumkuşu
Akkumkuşu
Karakarın kumkuşu
Küçük kumkuşu
Ak kuyruksokumlu kumkuşu
Gri göğüslü kumkuşu
Çulluk
Cüce (Bekazin) suçulluğu

19
20
21
22

B7
A3
B3
B2

Gallinago solitaria, 2
Gallinago media, Gallinago gallinago, 2*
Xenus cinereus, -

Muhacir suçulluğu
Büyük bataklık çulluğu
Suçulluğu(Bekazin)
Sarıbacak

23
24
25
26
27
28
29

B2
B3
B3
A3
A2
B2
B2

N
D
G/d
M,E,A,Kd,D
K/c
BB
T
E,A,İ,Kd,D,Gd
K/d
K/c
A,Kd
T/c
BB
K/c
A,İ,Kd,Gd
G/d
BB
G/A
T,K/c BB
T/c
M,E,A,İ,D,Kd

Phalaropus tricolor, Phalaropus lobatus, Phalaropus fulicarius, Actitis hypoleucos, Actitis macularius, Tringa ochropus, Tringa flavipes, -

Deniz düdükçünü
Kızılboyun kumkuşu
Gri düdükçün
Akkarın yeşilbacak
Benekli düdükçün
Akkuyruk(Yeşil)düdükçün
Sarıbacak

30
31
32
33
34

A4
B3
B3
B4
B3

Y/e
T,K/c
T/c
K/c
T,K/c

BB
BB
BB
BB
BB

Tringa totanus, 6*
Tringa stagnatilis, Tringa glareola, Tringa erythropus, Tringa nebularia, -

01

A6

R

İ

01
02
03

A12
A3
A2

G,Y/d A,İ,D,Gd
G,Y/d
BB
G,T/d E,A,Gd,D,Kd,D

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

B12
B4
A5
B3
A2
A3
B3
B6
B2
B2
B3

12
13
14
15
-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A7
A3
A5
B4
A4
A4
A2
A6
A3
A3
A3
B4
A4
A4
A3

K/c
K/c
Y/f
K/c
Y/d
Y/e
K/c
R
K/c
T,K/c
T
K/c
N
Y/d
Y/f
K/c
Y/c
Y/e
Y/d
R
Y/d
G/d
G/d
T,K/c
Y/e
Y/e
Y/d

01
02
03
04

BB

M,E,A,Kd
BB
BB
BB
BB
BB
M,E,A,İ,Kd,D
A
BB
M,A,İ,Kd,
M,Kd

Kızılbacak
Bataklık kızılbacağı
Orman kızılbaçağı
Pas renkli kızılbacak
Yeşlibacak
18- Dromadidae(1/1)—Koşucugiller
Koşucu, Yangeç yağmurcunu
Dromas ardeola, 19- Glareolidae(17/3)--Bataklıkkırlangıcıgiller
Çöl koşarı; Koşarkuş
Cusorius cursor, 3*
Kızılkanat bataklık kırlangıcı
Glareola pratincola, 2
Karakanat bataklık kırlangıcı
Glareola nordmanni, 20- Laridae(102/25)--Martıgiller
Üçparmak martı
Rissa tridactyla, 3
İncegaga martı
Chroicocephalus genei, Gülen martı
Chroicocephalus ridibundus, -*
Cüce martı
Hydrocoloeus minutus, Pembegaga martı
Ichthyaetus audouinii, Ichthyaetus melanocephalus, -* Karakafa martı
Büyük karabaş martı
Ichthyaetus ichthyaetus, Akgöz martı
Ichthyaetus leucophtalmus, Küçük gümüşi martı
Larus canus, 4
Büyük karamartı
Larus marinus, Kutup martısı
Larus hyperboreus, 4

M,A
Kd,D
M,E,A,İ,Kd
BB
İ,Gd,D
BB
M,E,A,İ,Kd,D
A
M,E,A,Kd,D
BB
BB
M,E,Kd,D
BB
BB
BB

Larus argentatus, 2
Larus cachinnans, Larus michahellis, 2*
Larus fuscus, 5
Larus f. heuglini
Gelochelidon nilotica, 5*
Hydroprogne caspia, Thalasseus bengalensis, 3
Thalasseus sandvicensis, Sternula albifrons, 3
Sterna hirundo, 4*
Sterna paradisaea, Chlidonias hybrida, 3
Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, 2*

B12
K/c
D
Stercorarius skua, B2
K/c
M,E,A,Kd
Stercorarius pomarinus, B12
T,K/c M,A,Kd
Stercorarius parasiticus, B6
R
M,A
Stercorarius longicaudus, 2
XIII-PHAETHONTIFORMES—TROPİKKUŞLARI
R
M
Phaethon lepturus, 6
01 B6
XIV-GAVIIFORMES—DALGIÇKUŞLARI

Gümüşi martı
Akbaş martı, Hazar martısı
Sarı ayaklı martı
Kara sırtlı martı
Heuglini gümüşi martısı
Gülen martı
İrisumru
Tepeli sumru
Karagaga deniz kırlangıcı
Akalın deniz kırlangıcı
Irmak sumrusu
Sahil deniz kırlangıcı
Akbıyık deniz kırlangıcı
Akkanat sumru
Karasumru
21-Stercorariidae(7/4)--Yırtıcı Martıgiller
Büyük korsanmartı
Kütkuyruk korsanmartı
Yırtıcı martı
Uzunkuyruk korsanmartı
22- Phaethontidae(3/1)--Tropikkuşugiller
Beyaz kuyruklu tropik kuş
23-Gaviidae(5/4)—Dalgıçkuşugiller
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Z

Kızılgerdan dalgıç
K/c
M,E,A,Kd,D
Gavia stellata, 01 B12 türleri
Kuş
çeşitli
biyoekolojik
davranışa yönelebilir.
Karagerdan dalgıç
K/c
M,E,A,Kd,D
Gavia arctica, 2*
02 B12
Buz dalgıcı güney ve sıcak bölgelerde
K/c
M,Kd
immer, 03 B12
Örneğin
daha Gavia
önceleri
kışı
Sarıgaga dalgıç
K/c
Kd
Gavia adamsii, 04 B2
geçiren
sığırcık(Sturnus
vulgaris)
gibi bazı türler, AnkaXV-PROCELLARIIFORMES--FIRTINA
KUŞLARI
24-Hydrobatidae(18/1)--Fırtınakuşugiller
Fırtına kırlangıcı
G/d
M,E
Hydrobates pelagicus, 2*
01 A12
ra’da besin kaynak ve hava25-Procellariidae(99/3)
koşullarının
uygunlaşmasından
--Yelkovankuşugiller
Bozyelkovan
Y/e
diomedea, 01 A3
ötürü,
tamM,E,A,Kd
yıl oCalonectris
bölgede
kalıp,
yerli tür statüsüne girebilYelkovan
Y/f
M,E,A,Kd
Puffinus puffinus,*
02 A5
Karagaga yelkovan
Y/f
M,E,A,Kd 1982/83).
Puffinus yelkouan, 03 A5
ir(Kiziroğlu
Tablo
1’nin incelenmesinden de
XVI-CICONIIFORMES—LEYLEKSİLER
26-Ciconiidae(19/3)—Leylekgiller
görüleceği
şu
Sarı gagalı leylek populasyonu tükenen iki
R
A,İ gibi,
Mycteria
ibis, - anda doğal
01 A6
Kara leylek
G,Y/e BB
Ciconia nigra, -*
02 A3
kuş
türü
Bunlar
kelaynak ve yılanboyundur
Akleylek
G,Y/e bulunmaktadır.
BB
Ciconia ciconia, 2*
03 A3
XVII-SULIFORMES—SÜMSÜKKUŞLARI
27- Sulidae(10/2)--Sümsükkuşugiller
(Resim
6
ve
7).
Sümsükkuşu
K/c
E,Kd,A
Morus bassanus, 01 B12

02

B12

K/c

M,E

Sula leucogaster, 4

03

A3

Y/e

M,E,A,Kd,D

Phalacrocorax aristotelis, 3*

01
02
03

A11
A3
A3

G/ex
Y/e
Y/d

Gd
BB
BB

Geronticus eremita, -*
Plegadis falcinellus, -*
Platalea leucorodia, 3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

A2
A2
A3
A7
A3
A2
A3
A2
A2
A3

Y/d
Y/d
Y/d
N
Y/e
Y/d
Y/e
Y/d
Y/d
Y/e

BB
BB
BB
M
BB
BB
BB
BB
BB
BB

Botaurus stellaris, 2
Ixobrychus minutus, 3*
Nycticorax nycticorax, 4*
Butorides striata, 21
Ardeola ralloides, -*
Bubulcus ibis, -*
Ardea cinerea, 4*
Ardea purpurea, 4*
Ardea alba, 4
Egretta garzetta, 2*

Beyaz karınlı sümsükkuşu

28- Anhingidae(4/1)—Yılanboyungiller
Tablo
1. Kiziroğlu
(2015 ve
2019)’na göre Türkiye’de
Y/ex
A
Yılanboyun
Anhinga rufa, 01 A11
kaydı
olan kuş türlerinin statüleri;
sayısal dağılımı ve
29-Phalacrocoracidae(42/3)—Karabatakgiller
Cüce karabatak
Y/e
BB
Microcarbo pygmaeus, 01 A3
alttür
sayısı
(NP=Nonpasseres;
Karabatak P=Passeres;T=Toplam)
Y/e
BB
Phalacrocorax carbo, 5*
02 A3

01
02
03

A3
Y/e
BB
Pelecanus onocrotalus, -*
A3
Y/e
BB
Pelecanus crispus, -*
B2
K/e
A
Pelecanus rufescens, XVIII-ACCIPITRIFORMES-- YIRTICI KUŞLAR
Y/d
BB
Pandion haliaetus, 3*
01 A12

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A12
A12
A3
A3
A6
A2
A2
A4
B3
B12
A3
A12
A12
A12
A12
A12
A7
A2
A3
A12
A3
A12
A12
A12
B12
A3
A12
B12

Y/d M,A,İ,Kd,D,Gd
Y/d
BB
Y/e
BB
Y/e
BB
R
M,Kd
Y/d
BB
Y/d
M,E,A,Kd,D
Y/e
BB
T,K/c BB
K,T/c BB
Y/d
BB
Y/d M,A,İ,Kd,Gd,D
Y/d M,A,İ,Kd,Gd,D
Y/d
BB
Y/d
BB
Y/d
E,A,Kd,Gd,D
N
Kd,D
Y/d
M,E,Kd,D
Y/e
BB
Y/d
BB
Y/e
BB
Y/d
BB
Y/d
BB
Y/d
BB
K/c
BB
Y/d
BB
Y/d
BB
K/c
M,E,İ,Kd

Elanus caeruleus, 3
Gypaetus barbatus, 2*
Neophron percnopterus, 3*
Pernis apivorus, -*
Pernis ptilorhynchus, 6
Gyps fulvus, 2*
Aegypius monachus, -*
Circaetus gallicus, 2*
Clanga pomarina, -*
Clanga clanga, -*
Hieraaetus pennatus, -*
Aquila rapax, 3
Aquila nipalensis, 2
Aquila heliaca, Aquila chrysaetos- 6*
Aquila fasciata, 2
Accipiter badius, 6
Accipiter brevipes, Accipiter nisus, 7*
Accipiter gentilis, 10
Circus aeruginosus, 2*
Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Milvus milvus, 2*
Milvus migrans, 5*
Haliaeetus albicilla, 2
Buteo lagopus, 4

Tepeli karabatak
30-Threskiornithidae(36/3)--Kelaynakgiller
Kelaynak
Çeltikçi
Kaşıkçıl
31-Ardeidae(72/10) --Balıkçılgiller
Balaban
Cüce balaban
Gece balıkçılı
Yeşil sırtlı balıkçıl
Alaca balıkçıl
Öküz balıkçılı
Gri balıkçıl
Erguvani balıkşıl
Büyük akbalıkçıl
Küçük akbalıkçıl
32-Pelecanidae(8/3)—Pelikangiller
Akpelikan
Tepeli pelikan
Küçük pelikan
33-Pandionidae(2/1)—Balıkkartalıgiller
Balıkkartalı
34- Accipitridae(256/30)—Atmacagiller—
Karaomuz,Akçaylak
Sakallı akbaba
Beyaz akbaba
Arıcıl
Balcıl, Tepeli arıcıl
Kızıl akbaba
Kara akbaba
Yılan kartalı
Küçük bağırgan kartal
Büyük bağırgan kartal
Küçük kartal
Büyük bozkır kartalı
Bozkır kartalı
Şahkartal
Kayakartalı
Atmaca kartalı,Tavşancıl
Küçük bantlı atmaca,Şikra
Kısaparmak atmaca
Atmaca
Çakır kuşu
Aldoğan, Saz delicesi
Mavidoğan, Gökdoğan
Bozkır doğanı
Çayır doğanı
Kızılçaylak
Karaçaylak
Akkuyruk
Paçalı şahin
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29 A3
Y/e
BB
Buteo rufinus, 2*
30 A3
Y/d
BB
Buteo buteo, 6*
XIX-STRIGIFORMES -- GECE YIRTICILARI
BB
Tyto alba, 10*
01 A12 Y/d

01
02
03
04
05
06
07
08
09

A12
G/d
Gd
Otus brucei, 4
A2
Y/d
BB
Otus scops, 5*
A12
Y/d
BB
Bubo bubo, 16*
A12
Y/d
M,E,A,İ,D
Ketupa zeylonensis, 4
A2
Y/d
BB
Strix aluco, 7
A2
Y/d
BB
Athene noctua, 13*
A12
Y/d
M,Kd
Aegolius funereus, 7
A2
Y/d
BB
Asio otus, 4*
A12
Y/d M,A,İ,Kd,D,Gd Asio flammeus, 11
XX-BUCEROTIFORMES İBİBİK KUŞLARI
G/d
BB
Upupa epops, 6*
01 A2

01
02

A6
A2

R
G/e

İ
BB

Coracias benghalensis, 2
Coracias garrulus, 2*

01
02
03

A12
A2
A12

Y/d
Y/d
Y/d

E,A,Kd,Gd
BB
E,A,Kd,Gd

Halcyon smyrnensis, 6
Alcedo atthis, 7*
Ceryle rudis, 6

01
02
03

Kızıl şahin
Şahin
35-Tytonidae(20/1)--- Peçeli Baykuşgiller
Peçeli baykuş
36- Strigidae(230/9)—Baykuşgiller
Çizgili ishakkuşu
İshakkuşu
Puhu
Balıkçı puhu
Alaca baykuş
Kukumav
Paçalı baykuş
Kulaklı orman baykuşu
Bataklık baykuşu
37- Upupidae(4/1)--- Çavuşkuşugiller
Hüthüt
38- Coraciidae(13/2)--Kuzgungiller
Hint gökkuzgunu
Kuzgun
39- Alcedinidae(114/3)—Yalıçapkınıgiller
İzmir yalıçapkını
Yalıçapkını
Gri yalıçapkını
40- Meropidae(27/3)—Arıkuşugiller-Yeşil arıkuşu
Maviyanak arıkuşu
Arıkuşu
41- Picidae(236/9)—Ağaçkakangiller
Boyunçeviren
Albaş ağaçkakan

A12
G/d
A,Gd
Merops persicus, 2
A3
G/d
Gd,D
Merops supercilliosus, 2
A3
G/e
BB
Merops apiaster, -*
XXI-PICIFORMES—AĞAÇKAKANLAR
Jynx torquilla, 6
01 A12 G/d BB
BB
Dendrocoptes medius, 4
02 A12 Y/d
Dendrocoptes medius anatoliae
Küçük ağaçkakan
BB
Dryobates minor, 13*
03 A12 Y/d
Alaca ağaçkakan
Y/d
BB
Dendrocopos syriacus, 3
04 A2
Büyük alaca ağaçkakan
Y/e
M,E,A,Kd,İ,D Dendrocopos major, 24
05 A3
Aksırt ağaçkakan
M,E,A,Kd,D Dendrocopos leucotos, 12
06 A12 Y/d
Kara ağaçkakan
M,Kd,D,Gd
Dryocopus martius, 2
07 A12 Y/d
Yeşil ağaçkakan
Y/d
BB
Picus viridis, 3*
08 A2
Gri ağaçkakan
M,A,İ,Kd
Picus canus, 11*
09 A12 Y/d
XXII-FALCONIFORMES— DOĞANLAR
42- Falconidae(66/11)—Doğangiller
Kızılkerkenez
Y/d
BB
Falco naumanni, -*
01 A2
Kerkenez
A2
Y/d
BB
Falco
tinnunculus,
11*
02
Kızılayak kerkenez
T/c
BB
Falco vespertinus, 03 B3
Karadoğan
M,E,A,Kd,Gd Falco eleonorae, 04 A12 Y/d
Gridoğan
A12
Y/d
A
Falco
concolor,
06
Bozdoğan, Güvercin doğanı
BB
Falco columbarius, 9
07 B12 K/c
Delice doğan
Y/d
BB
Falco subbuteo, 2
08 A3
Bıyıklı doğan
A2
Y/d
BB
Falco
biarmicus,
5
09
Uludoğan
BB
Falco cherrug, 4
10 A12 Y/d
Gökdoğan, Gezginci doğan
BB
Falco peregrinus, 18*
11 A12 Y/d
****
A6
R
****
Kızıl enseli doğan
Falco
p.
pelegrinoides
-XXIII-PSITTACIFORMES-PAPAĞANLAR
43- Psittaculidae(192/2)—Papağangiller
Büyük yeşil papağan(İskender)
M,E,A,İ,Kd Psittacula eupatria, 5
01 A12 Y/d
Ankara yeşil papağanı
Y/d
M,E,A,İ,D,Gd Psittacula krameri, 4*
02 A2
B-GRUBU:. PASSERES—230 Tür
XXIV-- PASSERIFORMES (6518/230)-- ÖTÜCÜ KUŞLAR
1-Laniidae(33/9)—Ümüksıkangiller
Kızıl sırtlı ümüksıkan
G/d
BB
Lanius collurio, -*
01 A3
Kızıl kuyruklu ümüksıkan
G/d
M,A,İ,Kd,Gd Lanius isabellinus, 3
02 A2
Alkuyuklu ümüksıkan
N
E,A,Gd,D
Lanius phoenicuroides, 03 A7
Uzunkuyruk ümüksıkan
N
D
Lanius schach, 9
04 A7
Karaalın ümüksıkan
G/d
BB
Lanius minor, -*
05 A3
İri ümüksıkan
Lanius excubitor, 12
06 A12 G,K/d BB
Gri ümüksıkan
N
MD
Lanius meridionalis, 07 A7
Kızıl başlı ümüksıkan
G/d
BB
Lanius senator, 3*
08 A2
Akalın ümüksıkan
G/d
BB
Lanius nubicus, 09 A2
2-Oriolidae(38/1)—Sarıasmagiller
Sarıasma
G/d
BB
Oriolus oriolus, -*
01 A2
3-Corvidae(133/12)—Kargagiller
Alakarga,Kestane kargası
Y/e
BB
Garrulus glandarius, 34*
01 A4
Garrulus glandarius anatoliae*
Saksağan
Y/f
BB
Pica pica, 6*
02 A5
Göknar kargası
R
Kd
Nucifraga caryocatactes, 8
03 A6
Kızılgaga dağkargası
Y/e
E,A,İ,Kd,G,Dd Pyrrhocorax pyrrhocorax, 8
04 A3
Sarıgaga dağkargası
Y/e
BB
Pyrrhocorax graculus, 3
05 A3
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Cüce karga
Y/f
BB
Corvus monedula, 4* biyoekolojik
06 A5 türleri
Kuş
çeşitli
davranışa yönelebilir.
Ekin kargası
Y/f
BB
Corvus frugilegus, 2*
07 A5
Örneğin
daha Corvus
önceleri
kışı
Leş kargası güney ve sıcak bölgelerde
Y/f
BB
corone, 2*
08 A5
Sis kargası
Y/e sığırcık(Sturnus
M,E,A,Kd,İ,D Corvus cornix, 4*
09 A5
geçiren
vulgaris)
gibi bazı türler, AnkaKarakarga
Y/f
BB
Corvus corax, 11*
10 A5
ra’da
ve
uygunlaşmasından
Çöl koşullarının
kuzgunu
R
Gd kaynak
Corvus ruficollis,
- hava
11 A6 besin
Kıllı karga
R tam
M yıl Corvus
rhipidurus, 2
12 A6
ötürü,
o bölgede
kalıp,
yerli tür statüsüne girebil4-Bomycillidae(3/1)—İpekkuyrukgiller
ir(Kiziroğlu
Tablo
İpekkuyruk 1’nin incelenmesinden de
Bombycilla garrulus, 2
01 B12 K/e M,A,Kd 1982/83).
5-Hypocoliidae(1/1)—İpekgırtlakgiller
görüleceği
gibi,
şu anda Grigırtlak
doğal populasyonu tükenen iki
R
D
Hypocolius ampelinus, 01 B6
6-Paridae(64/6)—Baştankaragiller
kuş
türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
Çam baştankarası
Y/e
BB
Periparus ater, 21*
01 A3
(Resim
Tepeli baştankara
N 6M ve 7).
Lophophanes cristatus, 7
02 A7

03 A2

Y/d

BB

Poecile lugubris, 5*

Mahzun baştankara

Poecile lugubris(2015
anatoliae*
Tablo
1. M,E,A,Kd
Kiziroğlu
ve
2019)’na göre Türkiye’de
Bataklık baştankarası
Y/d
Poecile palustris, 10
04 A2
kaydı
olan
türlerinin
statüleri;
sayısal dağılımı ve
Mavi baştankara
Y/d
BB kuş Cyanistes
caeruleus,9*
05 A2
Büyük baştankaraP=Passeres;T=Toplam)
Y/e
BB
Parus major, 16*
06 A3 sayısı
alttür
(NP=Nonpasseres;
7-Remizidae(11/1)—Çulhakuşugiller
Y/d
BB
Remiz pendulinus, 4*
01 A2
8-Panuridae(1/1)--Bıyıklı Baştankaragiller
Y/e
M,E,A,Kd,İ,D Panurus biarmicus, 3*
01 A3
Panurus biarmicus kosswigi
9-Alaudidae(99/15)—Tarlakuşugiller
A6
R
A
Alaemon alaudipes, 4
01
Ammomanes deserti, 22
02 A12 Y/d Gd
Ammomanes cinctura, 3
03 A12 Y/d A,İ,D
A3
Y/e
BB
Lullula arborea, 2*
04
G/d
M,Kd
Alauda leucoptera, 05 A2
Y/e
BB
Alauda arvensis, 11*
06 A4
A2
Y/d
A
Galerida theklae, 12
07
Y/e
BB
Galerida cristata, 33*
08 A3
Y/d
BB
Eremophila alpestris, 42*
09 A3
A3
Y/d
BB
Calandrella brachydactyla, 8
10
Y/f
BB
Melanocorypha calandra, 4
11 A5
Y/d
BB
Melanocorypha bimaculata, 12 A3
A7
N
D
Melanocorypha yeltoniensis, 13
Y/d
İ,D
Alaudala cheleensis, 6
14 A2
Y/e
BB
Alaudala rufescens, 9
15 A3
10-Pycnonotidae(158/2)—Gribülbülgiller
R
M,Gd
Pycnonotus leucotis, 01 A6
Y/d
A;İ,Gd
Pycnonotus xanthopygos, -*
02 A2
11-Hirundinidae(88/8)--Kırlangıçgiller-G/f
BB
Riparia riparia, 4
01 A5
G/f
BB
Hirundo rustica, 8*
02 A5
R
A
Petrochelidon fluvicola, 03 A6
G/f
BB
Ptyonoprogne rupestris, 04 A5
A6
R
A
Ptyonoprogne obsoleta, 7
05
R
D
Ptyonoprogne fuligula, 6
06 A6
G/e
BB
Delichon urbicum, 3*
07 A3
A3
G/e
BB
Cecropis daurica, 8
08
12-Cettiidae(32/1)--- Kamışbülbülügiller
Y/d
BB
Cettia cetti, 3*
01 A3
13-Aegithalidae(13/1)--Uzunkuyruklu Baştankaragiller
Y/d
BB
Aegithalos caudatus, 17*
01 A2
14-Phylloscopidae(80/13)—Çıvgıngiller
G/d
BB
Phylloscopus sibilatrix, -*
01 A2
G/d
BB
Phylloscopus bonelli, 02 A2
R
M,E,İ,A,Kd,D Phylloscopus orientalis, 03 A6
N
M, Kd
Phylloscopus humei, 2
04 A7
05 A12 G/d M,E,A,İ,Kd Phylloscopus inornatus, N
D
Phylloscopus neglectus, 06 A7
R
Kd,D
Phylloscopus fuscatus, 2
07 A6
A3
T/e
BB
Phylloscopus trochilus, 3
08
G/d
D,Kd
Phylloscopus sindianus, 2
09 A2
A2
G/d
M,E,A,Kd,I,D Ph. s. lorenzii

Çulhakuşu

10
11
12
13

Phylloscopus collybita, 6*
Phylloscopus nitidus, Phylloscopus trochiloides, 4*
Phylloscopus borealis, -

Cif caf, Çıvgın
Ardıç bülbülü
Yeşil söğütbülbülü(Çıvgın)
Kuzey çıvgını,Gezginçıvgın

Acrocephalus arundinaceus, 2*

Büyük sazbülbülü(Ardıcı)

A3
Y/e
BB
A2
G/d
M,E,A,Kd,D
A12 G/d
İ
A6
R
Kd
15-Acrocephalidae(62/15)—Mukallitgiller
G/e
BB
01 A3

Bıyıklı baştankara
İbibik toygarı
Çöltoygarı
Kum Çöltoygarı
Orman toygarı
Akkanat tarlakuşu
Tarlakuşu
Tekla toygarı
Tepeli toygar
Kulaklı tarlakuşu
Bozkır toygarı
Boğmaklı tarlakuşu
Küçük boğmaklı tarlakuşu
Karatoygar
Kütparmak toygar
Küçük bozkır tarlakuşu
Akyanaklı bülbül
Sarı kıçlı bülbül
Kıyı(Kum)kırlangıcı
İs(Kır) kırlangıcı
Çizgili gerdanlı krılangıç
Kaya kırlangıcı
Çöl kırlangıcı
Taş kırlangıcı
Pencere(Ev(kırlangıcı
Kızılkırlangıç
Kamış bülbülü
Uzunkuyruklu baştankara
Orman söğütbülbülü
Dağ çıvgını
Doğu çıvgını
Yaprak söğütbülbülü
Sarıkaş söğütbülbülü
Meşe çıvgını
Koyu söğütbülbülü
Söğüt çıvgını
Kafkas çıvgını
Lorenz bülbülü
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

A2
Y/d
BB
Acrocephalus melanopogon, 2
A12
G/d
K,İ
Acrocephalus paludicola, A2
G/d
BB
Acrocephalus schoenobaenus,-*
A2
G/d
A,Kd,D
Acrocephalus agricola, 2
A12
G/d
A,Kd, D
Acrocephalus dumetorum, A2
G/d
BB
Acrocephalus scirpaceus, 4*
A3
G/e
BB
Acrocephalus palustris, A6
R
D
Acrocephalus griseldis,A12
G/d
A,İ,Kd,Gd,D Iduna caligata, A3
G/e
BB
Iduna pallida, 5
A2
G/d
M,A,İ,Gd,D
Hippolais languida, A2
G/d
M,E,A,İ,Gd,D Hippolais olivetorum, A6
R
M
Hippolais polyglotta, A2
G/e
BB
Hippolais icterina, -*
16-Locustellidae-(66/3)-Kamışçıngiller
Locustella fluviatilis, 01 A12 G/d BB
G/d
BB
Locustella luscinioides, 3
02 A2
03 A12 G/d M,A,İ,Kd,D Locustella naevia,3
17-Cisticolidae(163/2)—Yelpazekuyrukgiller
Y/d
M,E,A,D
Cisticola juncidis, 17*
01 A2
Y/d
M,E,A,İ,Gd,D Prinia gracilis, 12*
02 A3
18-Sylvidae(34/15)—Ötleğengiller
G/d
BB
Sylvia atricapilla, 5*
01 A2
T/c
BB
Sylvia borin, 2
02 B3
G/d
BB
Curruca nisoria, 2
03 A2
G/d
BB
Curruca curruca, 3
04 A2
G/d
BB
Curruca hortensis, 2
05 A2
G/d
BB
Curruca crassirostris, 3
06 A2
R
M
Curruca nana, 07 A6
G/d
A,Kd,Gd,D
Curruca mystacea, 3
08 A2
G/d
M,E,İ,A,Gd
Curruca rueppelli, 09 A2
R
A
Curruca melanothorax, 10 A6
Y/d
BB
Curruca melanocephala, 5*
11 A3
G/d
BB
Curruca cantillans, 2
12 A2
A3
G/d
BB
Curruca communis, 4*
13
Curruca conspicillata, 2
14 A12 G/d A,D,Gd
R
D
Curruca undata, 3
15 A6
19-Leiothrichidae (133/1)-Çalçenegiller
Y/d
M,E,İ,A,Kd Argya altirostris, 01 A2
20-Regulidae(6/2)-Altıntavukcukgiller
Y/d
M,E,A,Kd,İ,D Regulus ignicapilla, 4*
01 A2
Regulus regulus, 14*
02 A12 Y/d BB
21-Troglodytidae(88/1)--- Çütkuşugiller
Troglodytes troglodytes, 28*
01 A12 Y/d BB
22-Sittidae(28/4)—Sıvacıkuşugiller
Y/d
M,E,A,İ,Kd
Sitta krueperi, -*
01 A2
Y/d
BB
Sitta neumayer, 3
02 A2
A2
Y/d
BB
Sitta tephronota, 4
03
Y/e
BB
Sitta europaea, 21
04 A3
23-Tichodromadidae(1/1)—Duvartırmaşığıgiller
Y/d
BB
Tichodroma muraria, 2
01 A2
24-Certhiidae(11/2)—Ağaçtırmaşığıgiller
A12
Y/d
M,E,İ,K,D
Certhia familiaris, 10*
01
02 A12 Y/d M,E,A,İ,Kd,D Certhia brachydactyla, 5*
25-Sturnidae(123/4)—Sığırcıkgiller
Y/d
M,E,A,İ,Kd
Acridotheres tristis, 2*
01 A2
G/e
BB
Pastor roseus, -*
02 A4
Y/f
BB
Sturnus vulgaris, -13*
03 A5
R
D
Sturnus unicolor, 04 A6
26-Turdidae(172/8)—Karatavukgiller
A12
Y/d
BB
Turdus torquatus, 3*
01
Y/e
BB
Turdus merula, 7*
02 A3
N
A,Kd,D
Turdus atrogularis, 03 A7
A7
N
M
Turdus ruficollis, 04
K/d
BB
Turdus pilaris, 05 B2
K/c
M,E,A,İ,Kd
Turdus iliacus, 2
06 B2
A2
Y/d
BB
Turdus philomelos, 4*
07
Y/d
BB
Turdus viscivorus, 3
08 A2
27-Muscicapidae(332/35)—Sinekkapnagiller
G/d
BB
Cercotrichas galactotes, 5
01 A3
G/e
BB
Muscicapa striata, 5*
02 A3
Y/e
BB
Erithacus rubecula, 9*
03 A3

Bıyıklı kamışçın
Çift kafa çizgili kamışçın
Kındıra kamışçını
Tarla kamışçını
Çalı kamışçını
Sazbülbülü(Ardıcı)
Bataklık saz kamışçını
Basra kamıiçını
Çalı mukallidi
Grimukallit
Akmukallit
Zeytinli mukallidi
Şarkıcı mukallit
Sarı mukallit
Irmak kamışçını
Bataklık kamışçını
Tarla kamışçını
Yelpazekuyruk
Sürmeli çalıkuşu, Dikkuyruk
ötleğen
Karabaş ötleğen
Boz bahçe ötleğeni
Çizgili ötleğen
Akgerdan ötleğen
Kara yüzlü ötleğen
Doğu kara yüzlü ötleğeni
Çöl ötleğeni
Pembegöğüs ötleğen
Maskeli ötleğen
Pullu ötleğen
Karabaş küçükötleğen
Aksakal ötleğen
Çalı ötleğeni
Bozkır ötleğeni
Datford ötleğeni
Çalçene
Sürmeli altıntavukcuk
Altıntavukcuk
Çitkuşu
Anadolu sıvacısı
Kaya sıvacısı
Büyük kaya sıvacısı
Sıvacı
Duvar tırmaşığı
Orman tırmaşığı
Bahçe tırmaşığı
Çiğdeci
Pembe sığırcık
Sığırcık
Kara sığırcık
Kolyeli ardıç
Karatavuk
Karagerdan ardıç
Kara gırtlaklı ardıç
Ardıç
Kızılardıç
Şarkıcı ardıç
Ökseotu ardıcı
Kızıl çalıbülbülü
Gri benekli sinekkapan
Narbülbülü, Kızılgerdan
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Mavigerdan, Buğdaycıl davranışa
G,Y/d
BB
Luscinia svecica, 11*biyoekolojik
04 A2 türleri
Kuş
çeşitli
yönelebilir.
Alacagöğüs,Benekli bülbül
G,T/c BB
Luscinia luscinia, 05 A2
Örneğin
daha Luscinia
önceleri
kışı
Bülbül güney ve sıcak bölgelerde
G/d
BB
megarhynchos, 3*
06 A2
Mavi kuyruklu bülbül
M,A,Kd
Tarsiger cyanurus
07 A12 G/d sığırcık(Sturnus
geçiren
vulgaris)
gibi bazı türler, AnkaAkgerdan
BB
Irania gutturalis, 08 A12 Y/d
ra’da
ve
koşullarının
uygunlaşmasından
sinekkapan
T/c
BB kaynak
Ficedula parva,
-* havaCüce
09 A2 besin
Yarımband sinekkapan
G/e
semitorquata, 10 A3
ötürü,
tamBB yıl oFicedula
bölgede
kalıp,
yerli tür statüsüne girebilKara sinekkapan
Ficedula hypoleuca, 3*
11 A12 G/d BB
Bandlı sinekkapan
G/d
BB
Ficedula albicollis, -*
ir(Kiziroğlu
1982/83).
Tablo
1’nin incelenmesinden de
12 A2
Kızıl sırtlı kuyrukkakan
R
M
13 A6
görüleceği
gibi,Phoenicurus
şuerythronotus,
anda
doğal
populasyonu tükenen iki
Kara kızılkuyruk, Ev kızılkuyruğu
Y/d
BB
Phoenicurus ochruros, 5*
14 A2
Kızılkuyruk, Bahçe
kızılkuyruğu
Y/e bulunmaktadır.
BB
Phoenicurus phoenicurus, 2*Bunlar
15 A3 türü
kuş
kelaynak
ve yılanboyundur
Akkanatlı kızılkuyruk
N
erythrogastrus, 2
16 A7
(Resim
6Mve 7).Phoenicurus
Kayaardıcı,Taşkızılı
Monticola saxatilis, 17 A12 G/d BB

18 A12

Y/d

BB

Monticola solitarius, 5*

Mavi Kayaardıcı,Gökardıç

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

G/e
G/e
G/d
G/d
T/c
G/d
G/d
G/d
R
G/d

BB
BB
M,A,Kd,Gd
BB
E,A
BB
D
A,Gd
A
D

Oenanthe oenanthe, 4*
Oenanthe isabellina, -*
Oenanthe deserti, 3*
Oenanthe hispanica, Oenanthe cypriaca, Oenanthe pleschanka, Oenanthe moesta, Oenanthe melanura, 6
Oenanthe leucopyga, 2
Oenanthe albonigra, -*
Oenanthe albonigra kiziroglui*
Oenanthe finschii, 2
Oenanthe lugens, 4
Oenanthe xanthoprymna, -

Kuyrukkakan
Boz kuyrukkakan
Çöl kuyrukkakanı
Karakulak kuyrukkakan
Kıbrıs kuyrukkakanı
Alaca kuyrukkakan
Akgövdeli kuyrukkakan
Kara kuyrukkakan
Aktepeli kara kuyrukkakan
Akkara kuyrukkakan

taşkuşu
Y/e
BB
Saxicola rubetra,
Tablo
1. Kiziroğlu
(2015
veKahvegerdan,Çayır
2019)’na
göre Türkiye’de
19 A3
Karagerdan
Y/d
BB
Saxicola rubicola, 2
20 A3
kaydı
olan
kuş
türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımı ve
Sibirya
karagerdanı
B2
K/c
D
Saxicola
maurus,
5
21
Taşkuşu
Y/e
BB
Saxicola torquatus, 13
alttür
(NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
22 A3 sayısı
A3
A3
A12
A2
B12
A12
A12
A12
A6
A12

33 A2
34 A12
35 A2

G/e
BB
G/E,Gd
G/d
Gd,D
28-Cinclidae(5/1)—Sukaratavuğugiller
A12
Y/d
E,A,İ,Kd,D
Cinclus cinclus, 14*
01
29-Passeridae(43/8)—Serçegiller
Y/f
BB
Passer domesticus, 12*
01 A5
Y/e
BB
Passer hispaniolensis, 2
02 A3
G/d
A,Gd,D
Passer moabiticus, 2
03 A2
A3
Y/e
BB
Passer montanus, 9*
04
G/d
A,Gd,D
Carpospiza brachydactyla
05 A2
Y/e
BB
Petronia petronia, 7
06 A3
G/d
Gd,D
Gymnoris xanthocollis, 2
07 A2
Y/d
E,A,Kd,Gd,D Montifringilla nivalis, 7*
08 A2
30-Prunellidae(13/4)—Bozboğazgiller
BB
Prunella collaris, 9
01 A12 Y/d
N
M,D
Prunella montanella, 2
02 A7
Y/d
BB
Prunella ocularis, 03 A2
BB
Prunella modularis, 8
04 A12 Y/d
31-Motacillidae(69/12)—Kuyrukkakangiller
G/d
BB
Motacilla flava, 10*
01 A3
A3
G/e
BB
Motacilla flava feldegg*

Kaya kuyrukkakanı
Kara sırtlı kuyrukkakan
Al kuyruküstülü kurukkakan

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Motacilla cinerea, 3
Motacilla alba, 9*
Anthus richardi, Anthus godlewskii, Anthus campestris, -*
Anthus pratensis, Anthus trivialis, 2
Anthus hodgsoni, 2
Anthus cervinus, Anthus rubescens, 3
Anthus spinoletta, 3

Dağ kuyrukkaknı
Ak kuyrukkakan
Mahmuzlu incirkuşu
Blyt’in incirkuşu
Kır incirkuşu
Çayır incirkuşu
Ağaç incirkuşu
Yeşil sırtlı incirkuşu
Algerdan incirkuşu
Pasifik incirkuşu
Dağ incirkuşu

Fringilla coelebs, 16*
Fringilla montifringilla, -

İspinoz
Dağ ispinozu
Kocabaş
Şakrak
Kızıl şakrak
Küçük alamecek
Doğu alameceği
Karmen şakrağı

A2
Y/d
BB
A3
Y/e
BB
A2
G/d
M,E,A,Kd
A7
N
A, Kd
A2
G/d
BB
B3
K,T/c BB
A3
G/e
BB
B2
K/c
M
B2
K,T/c BB
A7
N
M, A,Kd
A3
Y/e
BB
32-Fringillidae(230/22)—İspinozgiller
A4
Y/f
BB
01
K/c
BB
02 B3
Y/d
BB
03 A3
Y/d
BB
04 A2
G/d
A,İ,Kd,D,Gd
05 A3
G/d
A,İ,Kd,Gd,D
06 A2
G/d
A,İ,Gd,D
07 A2
G/d
BB
08 A2

Coccothraustes coccothraustes,6*

Pyrrhula pyrrhula, 10*
Rhodopechys sanguineus, Bucanetes githagineus, 4
Bucanetes mongolicus, Carpodacus erythrinus, 5

Su karatavuğu
Ev serçesi
Bataklık serçesi
Küçük serçe
Dağ serçesi
Taş serçesi, Bozserçe
Kayalık serçesi
Sarıgırtlak serçe
Akkanat Kar ispinozu
İri bozboğaz
Dağ bozboğazı
Sürmeli bozboğaz
Bozboğaz
Sarı kuyrukkakan
Maskeli kuyrukkakan
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A12
G/d
Kd,D
Carpodacus rubicilla, 4
A3
G/d
E,A,Gd,D
Rhodospiza obsoleta, A3
Y/e
BB
Chloris chloris, 10*
A3
Y/e
A,İ,Kd,D
Linaria flavirostris, 9
A3
Y/e
BB
Linaria cannabina, 7
A12
Y/d
A,İ
Acanthis flammea, 2
A7
N
A
Acanthis cabaret, A7
N
M
Serinus citrinella
A3
Y/e
M,E,A,İ,Kd,D Loxia curvirostra, 19*
A3
Y/e
BB
Carduelis carduelis, 14*
A3
Y/e
BB
Serinus pusillus, A3
Y/e
BB
Serinus serinus, -*
A7
N
M
Serinus syriacus- A3
Y/d
BB
Spinus spinus, -*
33-Calcariidae(6/2)—Mahmuzlukirazkuşugiller
K/M,Kd
Calcarius lapponicus, 5
01 B2
GK/d
M,E,A,İ,Kd
Plectrophenax nivalis, 4
02 A3
34-Emberizidae(44/16)—Kirazkuşugiller
Y/e
BB
Emberiza calandra, 2*
01 A4
GY/d M,E,İ,A,Kd,D
Emberiza citrinella, 3
02 A2
R
M,İ,Kd,D
Emberiza leucocephalos, 2
03 A6
Y/d
BB
Emberiza cia, 6*
04 A2
G/d
E,A,Kd,D,Gd
Emberiza buchanani, 3
05 A12
G/d
E,A,İ,D,Gd
Emberiza cineracea, 2
06 A2
A3
G/e
BB
Emberiza hortulana, -*
07
G/d
M,E,A,İ,D
Emberiza caesia, 08 A2
Y/d
M,E,A,İ,Kd,D
Emberiza cirlus, 09 A2
R
D
Emberiza striolata, 3
10 A6
G/d
A,Kd,D,Gd
Emberiza pusilla, 11 A12
R
M, Kd
Emberiza rustica, 12 A6
A6
R
M
Emberiza aureola, 2
13
G/e
BB
Emberiza melanocephala, -*
14 A4
G/d
M,E,Kd
Emberiza bruniceps, 15 A12
Y/e
BB
Emberiza schoeniclus, 19
16 A3

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kaya şakrağı
Akşakrak
Florya
Sarıgaga ketenkuşu
Ketenkuşu
Huş ketenkuşu
Alp huş ketenkuşu
Alp isketesi
Çaprazgaga
Saka
Kızılalın iskete
Kanarya
Sedirisketesi
Karabaş iskete
Mahmuzlu kirazkuşu
Alaca kirazkuşu
Tarla kirazkuşu
Sarı kirazkuşu
Akbaş kirazkuşu
Kaya kirazkuşu
Grienseli kirazkuşu
Gri Türk kirazkuşu
Kirazkuşu
Gri kirazkuşu
Çit kirazkuşu
Gribaş kirazkuşu
Küçük kirazkuşu
Akkaş çinte
Çayır kirazkuşu
Karabaş kirazkuşu
Kahvebaş kirazkuşu
Bataklık kirazkuşu

*= İşaretli türlerle ilgili daha sonraki bölümde uzun bilgiler verilecektir. Latince tür isimlerinin yanındaki rakamlar
(örneğin: Emberiza schoeniclus, 19) ise o türe ait dünyadaki alttür sayısını ifade etmektedir (Gill et al. (2021).

Kullanılan renkler: (Y=) Yerli türleri(G=) yaz göçmeni; (K=) kış göçmeni(ziyaretçisi) ; (T=) transit göçer
türleri ve (N ve R=) nadir ve rastlantısal türleri; soyu
soyu tükenen
tükenen türleri
türleri ifade etmektedir; Kuş ailelerinin
yanında parentez içinde verilen (örneğin: Emberizidae(44/16)—Kirazkuşugiller) ilk sayı o aileye ait
dünyadaki, ikinci sayı ise Türkiye’deki tür sayısını ifade etmektedir.
Türkiye’de gözlem kaydı olan kuş tür ve bazı alttürlerinin biyolojik kuş takvimi ve bu Türlerin
sistematik sıralaması Kiziroğlu (2015; 2019) ve Gill et al. (2021) dikkate alınarak yapılmıştır.
Dünya ve Türkiye’deki kuş aile ve tür sayıları Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3. Çeşitli kuş listelerine göre dünya ve Türkiye’deki kuş aile, tür ve alttürü sayılarının
karşılaştırılması (Kiziroğlu, 2021’den).

Nonpasseres(NP)
Passeres(P)
NP+P

Aile Sayısı
TR
A*
43
34
77

108
141
249

B*

108
144
252

C*
105
138
243

Tür Sayısı
TR
290
230
520

A*

4 334
6 380
10 714

B*

4 415
6 549
10 964

C*

4 487
6 648
11 135

Alttür Sayısı
A*

6 824
13 696
20 520

B*

6 704
13 286
19 990

* (A)= (Clements et al. 2019; Boyd et al. 2019/2020; CornellLab Univ.2020); (B)=(Gill et al. 2021) and (C)=(HBW,
2019); TR= Türkiye
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KUŞLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Günlük yaşamın önemli bir parçası olan kuşları,
her an en yakın çevremizde görebiliriz. Onların bitip
tükenmeyen enerjileri ile sürekli hareket sergilemeleri,
hayranlık uyandırır. Bir bakarsınız havada dairevi
hareketler sergiler; bir de bakmışsınız, yanınıza gelerek
sizlerin beslemesi ve gözlemesi için hoplayıp zıplamaya
başlamışlardır. Bu bitip tükenmeyen hareketleri ve göz alıcı
güzellikleri, günümüzde hemen tüm gelişmiş ülkelerde,
insanların da onları tanıyıp korumaları için bir neden
oluşturur.
Yumurta bırakarak soyunu sürdüren kuşlarda,
yumurtayı üreten dişilerin vücut ağırlığı en düşük seviyede
olsun diye, yumurtalıklarının sağ yarısı körelmiştir. Ayak
parmakları da yürümeyi kolaylaştırsın ve vücut ağırlığını
dengeli bir şekilde taşıması için değişime uğramış ve
buna uygun bir yapı kazanmıştır. Ayakları pullarla
örtülüdür. Parmakların ucunda tırnak veya pençe taşırlar.
Su kuşlarının parmakları arasında ise yüzgeç veya lop
bulunur. Böylece kavrama ve yüzme işlevini kolayca yerine
getirirler. Sürüngenlerin yakın akrabası olan kuşlar tüy
taşır. Böylece havada uçma ve kolayca süzülebilme özelliği
kazanırlar. Kuşlar, omurgalı canlılar aleminde yarasalar
dışında, uçmak için kanatları olan tek canlı grubudur.
Kuşların uçabilmeleri, onların büyük bölümünün en önemli
özelliğidir. Ellerinin yerine, uçma teleklerini taşıyan
kanatlar oluşmuştur. Kanat kemikleri hafif ve içi boştur.
Göğüs kemiği; yani lades kemiği de uçmayı kolaylaştıran
bir yapıdadır. Kuşların çoğunda göğüs kafesi sıkı ve sağlam
bir özellik kazanarak, uçuşu gerçekleştiren kas sistemini
taşır. Hızlı ve güvercinler gibi güçlü uçucu kuş türlerinde,
uçuşu kontrol eden kas sistemi, vücut ağırlığının yarıya
yakınını kapsar.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).

KaNat ve TüylEr

Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Kuşlarda uçmayı sağlayan tüyler üç grupta
toplanır (Resim 10-11). Bir çeşit protein ve insan tırnağı
gibi keratinden yapılmış olan telek (pennae) tüylerinin
içi boş olan tüy bayrağı, deriden çıkar. Bunlar uçma tüyü
olup, kanat ve kuyrukta yer alır. Tüy tiplerinin çoğunda tüy
bayrağı, her iki yana sıralı olarak dizilen yan tüy dalları ve
kanca gibi kapanan, küçük tüycüklerden oluşur. Tüy yan
dallarını küçük ve kanca gibi bağlantılar birbirine bağlar.
Adı geçen bu tüycükler, sanki bir fermuar gibi kapanarak,
tüy bayrağının önemli bir yüzey oluşturmasını sağlar. Bu
sıkı yapı sayesinde hem kuyruk, hem de kanattaki telek tüy
bayraklarının uzun ve özel bir yapı kazandığı görülür. Bu
yapı sayesinde kuşlar uçarken, hava akımının vücutlarını
örten deriye girmesi önlenir. Tüylerin bu yapısı, başlı
başına mucizevi bir olaydır.
Tüy bayrağı gelişmemiş olan hav tüylerinin(plumae) yan dalları, yumuşak ve karışık bir yapı oluşturduğu
için, vücudu dış etkilerden korur; yani yalıtkan(izolatör)
görevi yaparak, hem deriyi soğuk havadan korur, hem de
su moleküllerinin vücuda girmesini engeller. Yavrular ilk
önce hav tüyü taşır, ancak büyüdükçe telekler oluşmaya
başlar.
Bunların dışında bir de sert kıl tüyleri (filoplumae)
vardır. Bayrağı olmayan bu tüyler, özellikle sinekkapan
ve ebabiller gibi bazı kuş türlerinin gaga köklerine yakın
bölgede bulunur.
Kuşlardaki tüy örtüsü, özellikle kış aylarında
ve küçük ötücü kuş türlerinde, soğuk havanın kuşu
etkilemesini engeller ve yaşama tutunmalarını sağlar.
Vücut sıcaklığı 41°C olan bir serçenin, Erzurum’un -30
°C’lik soğuk ayazına, ancak bu tüy örtüsü ile dayanması
mümkündür. Su moleküllerinin de bu yapıdan içeri girip
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orada birikmesi olası değildir. Bu çerçevede kuşların çoğu
ve özellikle su kuşlarının deri sistemindeki tek hormon
bezi olan kuyruküstü bezinden aldıkları hormon sıvısını
tüylerine sürerek, suyun vücut örtüsüne girmesi engellenir.
Bu hormon bezini taşımayan papağan ve balıkçıllar özel
bir pudralı hav tüyü ve bu tüyden ayrılan pudra gibi tozları
kullanarak, tüylerinin bakımını yapar.

Resim 10. Kuş tüyleri; A-Tüyün deriden çıktığı yer; B-Bir
tüyün gelişim dönemi, iki noktadan kesit görünümü;
WZ:Tüy kökünün gelişim zonu; DZ:Farklılaşma zonu;
VZ:Keratinleşme zonu;E:Gelişim zonu;C:Telek tüyü ve
kısımları; D: Tüy bayrağının yapısı;E-L: Tüy tipleri;E:Bir
emunun kuyruk ve telek(kontur) tüyü;F:Bir sülünün kuyruk
ve telek tüyü; G: Hav tüyleri;H: İpliksi tüy;J=Kıl tüyü:K:
Yavru hav tüyleri;L: Yavrunun, büyümekte olan telek tüyü
üzerindeki hav tüyü(Wink’ten,2014:S:177).
Bundan 12-5 milyon yıl önce soyu tükenen, uçan
bir dinazor olan ve en yüksek kanat açıklığına sahip kuş,
dev kanatlı dinazor kuşu, Argentavis magnificens olup,
kanat açıklığı 8 metreyi bulmaktaydı. Günümüzde açık
denizlerde kanatlarını açıp süzülerek ilerleyen ve günlerce
havada kalabilen göçmen albatroslar ile karasal alanlarda
yaşayan And kondorları ve akbabaların kanat açıklığı 3
metreyi bulur. Buna karşın en küçük kuş grubunu oluşturan
kolibrilerden, kızıl gerdanlı kolibrinin kanat açıklığı,
sadece 3 cm’dir. Omuz çıkıntısından, en uzun el uçma tüyü
arasındaki mesafeye “FİTTİ” adı verilir (Resim 12)
Bu uzunluk kuş türlerinin iriliği hakkında da bize en sağlıklı
bilgiyi verir. Bu yüzden kitapta incelediğimiz kuş türlerinin
erkek ve dişi bireylerinin fitti uzunlukları parentez içinde
verilmiştir.
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Resim 11. El, kol uçma ve örtü tüylerinin konum ve
dağılımı (Wink, 2014).
Diğer ölçümler kuşun hareketine göre değişeceği için,
gerçekçi ölçüm değerlerini tam olarak yansıtmaz.

Resim 12. El, kol uçma ve örtü tüylerinin konum ve
dağılımı(Wink,2014).

Tüy DöküMü
Her kuş türü, kuluçkalama faaliyetinin bitimi ile
birlikte, tüy dökme sezonuna girer. Birçok kuş türü soğuğu
ve yağışı geçirmeyen; vücudu örten tüy sistemini her yıl
değiştirir. Tam tüy dökümünde telek ve hav tüyleri birlikte
dökülerek, yenileri oluşturulur. Bu süreçte olumsuz olan,
uçma yetisinin bir süre için zayıflaması; hatta yok olmasıdır.
Bu çerçevede kuşların tüm tüyleri bir düzen dahilinde
dökülür ve yenilenir. Bu durum yaban yaşamındaki kuş
türleri için oldukça önemli bir rizikoyu da birlikte getirir.
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Kısmi tüy döküm sürecinde ise tüylerin sadece
belli bir bölümü atılır. Genelde yaşam için önemli olan bir
bölüm yenilenir. Bu tüyler uçmak için yeterli olanlardır.
Bu süreçte tüylerin bir bölümü döküldüğü için buna,
kısmi tüy dökümü denir. Belli bir strese bağlı olarak, şok
sonucu da tüy dökümü olabilir. Buna da şok tüy dökümü
denir. Böylece kuş kendisini korumak için bazı tüylerini
rakibine bırakarak kaçmaya çalışır. Bu çerçevede daha
çok hav tüyleri dökülür. Bir başka tüy döküm olayı ise
beslenme eksikliği ve sıcaklık sapmaları nedeniyle kafes
kuşlarındaki tüy dökümüdür. Özellikle kafa tüyleri bu
çerçevede dökülür. Bunu engellemek için kafes kuşlarının
besin menüsünü değiştirmek gerekir. Bir de papağanlardaki
gibi, tüm yıl boyunca sürdürülen tek tek tüy dökümü söz
konusu olabilir. Böylece daha genç tüyler sayesinde hem
uçma, hem de diğer özelliklerini koruyabilirler.
Tüy dökümü karmaşık bir fizyolojik; oldukça
yıpratıcı ve türe özgü bir şema sürecinde gelişen bir olaydır.
Yaşlı tüyler gevşer ve atılır, buna ekdiziz; yeni tüyler ise
sentezlenerek eskilerin yerine çıkar, buna da endisiz adı
verilir. Keratin sentezi için enerjice zengin aminoasitlere
(lisin, sistein arginin) gereksinim duyulur. Eski tüyler,
yenileri çıkmaya başlar başlamaz dökülmeye başlar. Yeni
tüyler çok hızlı büyür. Günde en az 5-10 mm uzar. Daha
çok hipotalamus ve hipofiz bezlerinin salgıladığı tiroidal ve
gonadal hormonların salgılanması ile gelişir. Tiroksin tüy
büyümesini artırırken, östrojen ve testosteron hormonları
tüy dökümünü baskılar. Tüy dökümü gün uzunluğu ile
ilgilidir. Bu sezon ördeklerde, temmuz başı ile başlar,
ağustos sonuna kadar devam eder. Onlarda el telekleri
aynı anda dökülür. Yeni tüyler gelişinceye kadar cascavlak
kalır ve uçamazlar. Birçok kuş türünde her iki kanattaki
el ve kol uçma tüyleri, iki basamaklı olarak atılır (Resim
13). Kanatlarda vücuda yakın taraftan önce kol tüyleri
sırasıyla dökülmeye başlar, onları da el uçma tüy dizinleri
izler. Kol tüylerinin dış bölümdekileri döküldüğü halde, el
tüyleri, onları tutan mafsaldan başlayarak en uçtaki tüye
doğru olur. Kuşlarda tüy dökümü sürecinde, uçma olayı
tamamen engelenemez, onlar kısa mesafeli de olsa uçmayı
sürdürebilir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Resim 13. Uçma teleklerinin yerine çıkan yeni telek
taslakları

Hava KEsElErİ
Kuşların vücut yapısı ve göğüs çatısı, uçmaya ve
aerodinamiğe en uygun bir şekil almıştır. Kemiklerin içinin hava keseleri ile dolu olması sonucu, hem vücut ağırlığı
en düşük düzeye indirgenmiş, hem de uçuşun kolay ve az
enerji sarf edilerek gerçekleşmesi sağlanmıştır. Çok iyi bir
iskelet ve kanat kas sistemleri yanında, solunum organları
olan akciğerlerine de bol oksijen depolayarak, uzun süre
yüksek bölgelerde uçabilmektedirler.
Deve kuşları, emu, kazuar, nandu ve kiviler
(Resim 15-16), uçma özelliğini yitirmişlerdir; ancak
bunlar çok iyi koşucudur. Devekuşları en iri kuş grubunu
oluştururken, kolibriler birkaç gram ağırlığındadır
ve en küçük kuşlardır. 150-200 kg ağırlığındaki deve
kuşlarının saatteki hızı, 70-80 km’yi bulur (Resim 15 a
ve b).Avusturalya ve Yeni Zelanda’daki yaşama uymuş
olan kiviler, çok iyi saklanabilir (Resim 16 c). Birkaç
gram ağırlığındaki arı kuşları, saniyede çok sayıda kanat
çırparak, çiçek özlerini emer. Böylece hem beslenir, hem de
o bitkilerin tozlaşmasını sağlar. Onların kanat çırpmalarını
normal bir insan gözü takip edemez; yani o denli hızlı kanat
çırparlar (Resim 14 b).
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Avusturalya ve Yeni Zelanda’daki yaşama uymuş
olan kiviler, çok iyi saklanabilir (Resim 15c).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
Resim 14. a-En iri kuş türü olan deve kuşları uçamaz;
ancak çok iyi koşucudur. b-Arı kuşları birkaç gramlık
ağırlıkları ile en küçük kuşlardır, kanatlarını bir arı gibi
süratli çırpar ve böylece havada bir helikopter gibi asılı
kalıp çiçek özsuyunu gagaları ile emerler.

Resim 15. Uçma yetisini kaybetmiş bazı kuş türlerinden
örnekler: a) Şapkalı kazuar;b) Darwin Nandusu; c) Çizgili
Kivi(Wink’ten;2014).

Vücut Sıcaklığı

İnsan gibi vücut sıcaklığı değişmeyen kuşlar,
41-42 °C gibi çok yüksek olan vücut sıcaklıklarını koruma
ve sürdürme zorundadır. Bunu sağlamak için de sürekli
besin alıp, enerji üretirler. Ayrıca kış döneminde tüylerini
kabartarak, tüyden bir top şeklini alma yeteneğindedirler.
Tüysüz olan ayaklarından sıcaklık kaybını önlemek
için, özel bir sıcaklık değişim sistemi geliştirmişlerdir.
Küreleşen vücut yüzeyi ile vücut hacmına göre, vücut
yüzeyini daralttıkları için, daha az sıcaklık kaybına uğrarlar.
Vücutlarını saran tüy örtüsü, bir yünlü palto gibi vücutlarını
sarar. Böylece soğuk kış günlerini atlatmaya çalışırlar.
Ayrıca koyu renkli tüy bölümleri sayesinde, güneş ışının
% 20’sini geriye yansıtmadan depolar ve vücutlarını
sıcak tutarlar. Özellikle çok soğuk gecelerde kuşlar, vücut
sıcaklıklarını yapay olarak düşürür ve böylece sıcaklık
durgunluğuna girerek metabolizma ve enerji tüketimini
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yapay olarak düşürürler.
Kış uykusuna yatma olgusu ise kuşlar arasında yaygın değildir. Şimdiye kadar sadece bir kırlangıç
türünün kış uykusuna yattığı belirlenmiştir. Bu tür kış
uykusunda vücut sıcaklığını 20 derecenin altına çekebilir
ve hala yaşamasını sürdürebilir.

Kuşlarda İçgüdü;
BeyİN ve YöN BulMa

Kuşlar düşmandan korunmak ve hızlı hareket
etmek için, çok çabuk algılama ve karar vermek
zorundadır. Bu nedenle iyi işleyen bir sinir sistemi ve
beyine sahiptir. Özellikle küçük olan ötücü kuş beyni, aynı
büyüklükteki memeli beynine göre, nerdeyse iki kat daha
iyi gelişmiştir. Bu yüzden yön bulma ve kur seremonisi
sergileme davranışlarını, içgüdüsel olarak yapar. Bunu da
doğuştan olan genetiksel özelliklerinin gelişmiş olması ile
gerçekleştirir. Örneğin çulha kuşunun, içgüdüsel olarak
yönlendirilen ve en yetenekli mimarları bile kıskandıran
yuva formunu gerçekleştirmesi, kuşlar için yüksek
gelişmişliğin başlı başına bir göstergesidir (Resim 16).
Aynı şekilde yaşayacakları bölgenin ekolojik koşullarına,
en az insanlar kadar uyum gösterme yetenekleri de iyi
gelişmiştir.

Resim 16. Bir mimarı kıskandıracak düzeyde gelişmiş
yuva yapan çulha kuşu, Remiz pendulinus.
Bu yüzden serçe, karga, güvercin ve kumru gibi bazı
türlere, hemen tüm iklim kuşaklarında rastlanır. Gözleri
çok iyi gelişmiş olan kuşlar, renkleri görüp ayırt edebilir.
Laborotuvar deneylerinde kuşların birçok sorunu çözebildiği ve bu konuda özellikle karga ve papağan türlerinin
oldukça gelişmiş bir belleğe sahip oldukları görülmüştür.
Deney sonucunda yemle ödüllendirildiklerinde, onların
daha fazla başarılı olduğu izlenmiştir.
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BESLENME ve SİNDİRİM

Kuşların çenelerinde dişleri yoktur; ancak
gagaları iyi gelişmiştir. Dişleri, vücut ağırlığını azaltıp,
uçmayı kolaylaştırmaya yönelik değişimlere bağlı olarak,
zamanla kaybolmuştur. Uyum özelliği yüksek olan kuşlar
arasında martı, akbaba ve karga türleri her türlü besini
yiyebildiği halde, bazı türler besin seçicidir. Örneğin
baştankara türleri, güçlü gaga darbeleri ile ayçiçeğinin
tohumlarını yararak, içindekini yediği halde, ispinozlar
kabuksuz tohumları severek tüketir. Sucul kuşlar balık
ve benzeri deniz canlılarını doğrudan yutar ve üç gözlü
midelerine besin geçmeden onları kursaklarında depolar.
Zengin salgı bezi ile donanmış olan ilk mide bölümüne
gelen besinleri, salgıladıkları mide asidi ile yıkar ve daha
sonra da kaslı mide bölümüne göndererek onu parçalar;
akabinde de yararlı besin maddelerini emip, diğerlerini
dışarıya bırakırlar. Sidik keseleri olmadığı için, büyük ve
küçük sindirim atıklarını boşaltım kanalına göndererek
atarlar.
Güvercin gibi dane tüketicilerin büyük bir kursağı
vardır. Özofagusun hemen altında yer alan kaslı bir yapı
olan kursakta önce mümkün olduğunca kısa sürede yenen
tohumlar depolanır, ön sindirime uğrar, daha sonra da
sindirime gönderilir. Güvercinlerde yağlı ve holokrin bir
salgı olan kursak sütü ile yavrular beslenir. Hatta çoğu
sukuşu, kursaklarında depoladıkları besini yavrularına
taşır ve kusarak onları besler. Akbabalar yedikleri kemiği
bile salgı midesi kanalıyla eritip sindirebilir. Tohum yiyici
kuşlarda ise kaslı mide daha büyüktür. Çoğu yuttuğu
küçük taş parçalarını midelerindeki tahıl ürünlerinin
parçalanmasında çekiç gibi kullanır. Bağırsak sisteminde
en dikkat çeken durum, biri sağda diğeri ise solda olmak
üzere iki kör bağırsağın oluşudur. Kloak ise üreter, anüs ve
yumurtanın çıktığı kısmı kapsayan bölümdür.(Resim 17)
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Resim 17. Kuşların sindirim sistemi(Jejenum ve İleum
ağırsak
ince
bağırsağın bölümleri;dödonum: 12 parmak bağırsağı)
ağırsak

Koloni oluşturarak kuluçkaya yatan karabatak,
balıkçıl, martı ve bazı kırlangıç türleri, birbirine çok yakın
yuva yapar (Resim 6). Besinlerini de bataklık, deniz
veya her hangi bir sulak alandan sağlar. Böyle bir revirin
büyüklüğü ise besin sunumuna bağlıdır. Ağaçkakanlar
yaşlanmış ve çürüyen ağaçlara gereksinim duyar. Onlar
ağaç kabukları altındaki çeşitli böcek ve larvalarla
beslenerek yaşamını sürdürür.

Kuşlarda BİRLİKTELİK

Bazı kuş türlerinde birliktelik, yaşam boyu
sürer. Hayvanlar aleminde eşine en sadık hayvan olarak
bilinen güvercinlerde, tek evlilik varken, bazı türlerde çok
evlilik söz konusudur. Ancak kuşların çoğunda birliktelik
sezonluktur. Diğer bir kısım türde ise çift oluşturma
geçicidir. Bunlarda bir erkek, çok sayıda dişiyle birlikte
olabilmektedir. Ancak kuş türlerinin çoğunda kaçamak
yapmak son derece yaygındır. Bazı türlerde ise bu durum
yoktur. Örneğin angıtlarda (Tadorna ferruginea) birliktelik
yaşam boyu sürdüğü gibi, çiftlerden birisi ölürse diğeri de
intihar etmektedir (Resim 18a). Öyle ya da böyle, kuluçka
mevsiminde ana ve baba her olayda birbirini korur ve
yardımlaşır. Bunun ayrıcasını bir parazit kuş türü olan
guguklar oluşturur (Resim 19).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Resim1.18.
Tüylerini
ayı göre
ile birlikte
döken;
Tablo
Kiziroğlu
(2015ağustos
ve 2019)’na
Türkiye’de
Türkiye’nin
hertürlerinin
tarafındastatüleri;
tüm yıl sayısal
boyunca
izlenebilen
kaydı olan kuş
dağılımı
ve iki
yerli
türü;
a- Angıt, Tadorna
ferruginea ve b- Suna,
alttür kaz
sayısı
(NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
Tadorna tadorna

Resim 19. Parazit bir kuş olan guguk kuşlarında yavrular
aile tarafından değil, konukçu bir aile tarafından bakılır,
büyütülür ve uçurulur.(bkz. Gugukkuşu s. 191-192)

İşİTME Olgusu

Kuşların kulak kepçeleri bulunmaz. Her ne kadar
kulak tüyleri, kulaklı orman baykuşunda olduğu gibi,
uzamışsa da bunun daha iyi duymaya, her hangi bir katkısı
yoktur. Dış kulak açıklığı hunimsi bir yapıda olup, tüyler
tarafından örtülmektedir. Buna karşın çok iyi duyup, türe
özgü sesleri de inanılmaz şekilde ayırt edebilirler. Özellikle
biribirine çok benzemelerine karşın, koloni halinde yaşayan
karabatak, penguen ve martılar kendi eşleri ve ailelerini,
çıkardıkları önce bireye, sonra da türe özgü sesleri ile
binlercesi arasından, anında tanır. Kuşlar da memelilerde
olduğu gibi denge organlarını iç kulaklarında taşır.

Koku ve Tad AlMa

Burun uzantısı olmayıp, burun delikleri olan
kuşlarda koku ve tad alma duyusu pek iyi gelişmemiştir.
Besinlerini daha çok görerek değerlendirirler.Tad alma
duyuları, tad alma tomurcuklarının sayısının, çok düşük
olması nedeniyle iyi gelişmemiştir. Koku alma duyusu
özellikle karga ve akbaba türlerinde iyi gelişmiştir.
Bunlar leş kokusunu çok uzak mesafelerden bile, hemen
algılayabilir.
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Uçamayan, burun delikleri gagalarının ucunda
olan tek kuş grubu olan kiviler ise avlarını gagaları ile
koklayarak bulur. Kivilerin beyin loplarındaki koku alma
alanları, çok iyi gelişmiştir. (Resim 15c)

Ayak ve Gaga Yapısı
Kuşlar, farklı yaşam koşullarına uyumun sonucu olarak, çeşitli gaga ve ayak şekillerini kazanmışlardır.
Onlar genelde iki veya dört parmaklı ayağa sahiptir. Nanduların öne doğru konumlanan üç ayak parmağı bulunur.
Emu, nandu ve kazuarda birinci parmak bulunmaz, yani üç
parmak taşırlar (tridaktil). Deve kuşları, ağır vücutlarını
taşıyan iki parmaklı (didaktil) ayakları sayesinde, saatte 70
km hızla koşabilir (Resim 14, 15, 20).
Sayıları altı binin üzerindeki ötücü kuş türünün
ayak parmaklarından üçü öne, birisi arkaya (anizodaktil)
doğru konumlanmıştır. Birinci ve dördüncü parmaklar öne
veya arkaya doğru hareket edebilir (pamprodaktil). İkinci
ve üçüncü parmağın kısmen kaynadığı yalıçapkınlarındaki
parmak tipine (sindaktil) denir
(Resim 21b).
Ağaçkakanlarda ise parmakların ikisi öne, ikisi ise arkaya
(zigodaktil) doğru yerleşmiştir (Resim 20). Böylece ağaç
gövdesinde rahatça tutunup hareket etmeleri mümkün olur.
Yırtıcı kuşlar çok keskin pençe ve tırnakları sayesinde
kendi ağırlığına denk gelen avlarını yakalayarak uçabilecek
beceriye sahiptir (Resim 20). Balık kartalları pençelerinin
tırtıklı yapısı ile tuttukları balığın pençeden kaymasını
önler.
Ötücü kuş
ayağı

Sağ ayak

Deve kuşu

Karabatak

Kazuar

2. ayak
ayağı

Ördek,kaz,martı

Tepeli batağan

Anizodaktil

Sakarmeke
Tridaktil

Gri balıkçıl

Ağaçkakan

Ebabil
Pamprodaktil

Balık kartalı

Bataklık tavuğu

Baykuş

Kaya kartalı

Zigodaktil

Kar tavuğu
Didaktil
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Resim 20. Çeşitli kuş türlerinin pençeleri ve bir kuş
ayağının kısımları (Wink’ten,2014)

Resim 21. İkinci ve üçüncü parmağın kısmen kaynadığı
a- Yalıçapkını (Alcedo atthis) ve b- Arı kuşlarının (Merops
apiaster) parmak tipine de (sindaktil) denir.
Baştankara türleri ayak parmakları ile kavradıkları
tohumun kabuğunu sürekli döndürür ve delerek içindekini
çıkarırken, gerçek bir maharet sergiler. Sucul kuşlardan
ördeklerin öndeki üç ayak parmağı arasında, yüzmeyi
kolaylaştıran yüzme derisi vardır. Sakarmekelerin öndeki
üç parmağının etrafında lopları yer alır. Leylek, balıkçıl
gibi kuş türlerinin ayak parmakları uzamıştır. Böylece bu
gruptaki türler, suyun yüzeyinde, batmadan yürüyebilir
(Resim 20).
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Gaga
Kuş gagası birçok görevi üstlenmek üzere
farklılaşmıştır. Papağanların üçüncü bir ayak gibi
kullanabildikleri gagaları çok iyi gelişmiştir (Resim
22a). Beslenme, tutunma, tüy bakımı, yuva inşaası,
hatta kivilerdeki gibi koklama organı olarak işlev yapar.
Kuşların gagaları onların beslenme şekline uygun bir yapı
kazanmıştır. Sığırcık gibi her besini yiyenlerin gagaları düz
ve sivri, sığ sularda yumuşakçaları yemek üzere değişime
uğramış flamingo gagası gibi, özel bir yapı kazanmıştır.
Pelikanların 45-50 cm uzunluğundaki alt gagası elastik olup,
su veya besinle doldurulabilir (Resim 22b). Kılıçgagaların
gagası bükük ve kavislidir (Resim 23a). Şahin ve bazı
yırtıcı kuşların üst gaga ucunda, diş gibi bir çıkıntı vardır.
Onlar bundan keskin bir bıçak gibi, avlarını parçalamada
yararlanabilir. Gaga, kolibrilerde vücut uzunluğundan daha
uzun olabilir (Resim 14b). Onlar gagalarını kolayca çiçek
tozlarını almak için, fırça gibi kullanabilir.

Resim 22. a- Papağanlar, İskender papağanı (Psittacula
eupatria), gagalarını üçüncü ayakları olarak ve kur
davranışında kullanabilir. b- Pelikanların alt gagasının
altında bir besin kesesi vardır.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Resim 23. Sucul organizmaları alabilmek için aKılıçgaganın, gagası uzamış ve kavislidir; b- Kuğular
aldıkları besini gagalarındaki yapı ile süzerler; c- Ördek
ve martıların ayak parmakları arasında yüzme derisi
bulunur; d- Flamingo gagası fitoplanktonların ve küçük
yumuşakçaların gagaya alınıp, suyun süzülmesine olanak
verir, ayakları ise vücudun suya değmemesi için uzayacak
şekilde gelişmiştir; e- Atmacanın gagası ve pençesi avını
kolayca yakalamasına hizmet eder.

Kuşlarda SESLE İLETİŞİM

KuşlarıN Ötüşü (BİyoakustİK)
Yumurtadan çıkıp da yuvayı hemen terk
edemeyen gruptaki kuş türlerinin yavruları arasında,
özellikle beslenirken yoğun bir rekabet olur. Bu yüzden
yuvaya getirilen her yem için, yavrular arasında bir telaş
ve bağrışma duyulur. Buna dilenme ötüşü denir. Eğer
ebeveyn bir tehlike sezerse, bunu özel bir ikaz veya uyarı
sesi ile yavrularına duyurur ve sessiz olmalarını ister.
Her kuş türünü belirleyen ve türe özgü bir ötüşü
vardır. Aile bireyleri arasında da yine türe ve hatta aileye
özgü sesler çıkarılır. Bu ses titreşimleri farklı amaçlar için
ve günün farklı saatlerinde değişebilir. Ancak bazı türler
dışında, bu sesi diğer kuş türlerinin taklit etmesi veya
çıkarması mümkün olmaz. Örneğin kanaryalar bülbül sesini
çok iyi öğrenebilir ve taklit edebilir. Bu çerçevede en usta kuş
türü karatavuktur. Bu güne kadar yetmiş kuş türünün, bazı
ses nağmelerini rahatça taklit edebildikleri bilinmektedir.
Kuş sesini araştıran bilim dalına “Biyoakustik” adı verilir.
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KUŞLARDA
ÜREME BİYOLOJİSİ
Türkiye’de, çoğu kuş türünde, mart-mayıs ayı
döneminde, kur ve kuluçka faaliyetleri olaylanır. Yetişkin bir kuş bireyinin biyolojik yaşamı, belli bir takvime
bağlıdır. Bu takvim ebeveyn denetiminden çıkar çıkmaz
işlemeye başlar ve aşağıda verilen süreçlerle devam eder.
Yeni kuşak oluşturulunca, olay tekrar başlar ve yaşadıkları
sürece yinelenir.
Kuşlardaki biyolojik yaşam süreci, aşağıdaki basamaklar çerçevesinde gerçekleşir:
A-Yuva yerinin sunumu,
B- Eş teşkili,
C- Yuva yapımı,
D- Kur ritüelleri(Davranış Seremonileri)
E- Çiftleşme,
F- Yumurtanın dişi vücudunda döllenmesi,
G- Yumurta bırakma,
Ğ- Kuluçkaya yatma,
H- Yavruların Yumurtadan çıkması ve
İ- Yavruların büyütülerek uçmaya hazır duruma
getirilmesi.

A- Yuva YERİNİN SuNuMu
Bunu yaz göçmeni olan çalı ötleğeninin (Sylvia
communis) ve yerli bir kuş türü olan büyük baştankara
(Parus major) nın Anadolu’da gerçekleştirdikleri kuluçka
serüveni ile irdelemeye çalışalım:
İlki Afrika’da özellikle Nil Vadisinde kışı
geçirdikten sonra, mart ayı başında oradan ayrılır. Daha
çok geceleri 200 km’lik mesafeleri, etap etap kat ederek,
kuzeye doğru göçer ve mart sonuna doğru Türkiye’ye;
yani kuluçkaya yatacağı bölgelere gelir. Büyük baştankara
ise yerli tür olduğundan, önceki kuluçka alanından
uzaklaşmadan, ya da oraya yakın ve uygun bir yerde ailesini
kurmaya yönelir. Her iki tür de, aile kurup yaşamlarını
sürdürecekleri revir adı verilen alanı belirler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin İyi
daha
birönceleri
revir, ya da
kışıyaşama
güney alanı
ve sıcak
denince,
bölgelerde
yeterli
geçiren sığırcık(Sturnus
besinin
ve korumanın sağlanabileceği;
vulgaris) gibi bazı
yaşamın
türler, devam
Ankara’da besin
ettirilip,
verimli
kaynak
dölve
üretilebilmesi
hava koşullarının
için, en
uygunlaşmasından
uygun koşulların
ötürü, tam
olduğu
bölge
yıl oakla
bölgede
gelir.kalıp,
Bu alanların
yerli tür statüsüne
sınırları bellidir.
girebilir(Kiziroğlu
Ancak
çok az
1982/83).
ayrıcalarla
Tablo
bu 1’nin
sınır değişebilir.
incelenmesinden
Erkekler
de
görüleceği
yaşama
bölgelerini
gibi, şu (revir)
anda doğal
belirlerken,
populasyonu
çok seçici
tükenen
davranır.
iki
kuş türü
Erkek
reviri
bulunmaktadır.
belirleyip, mustakbel
Bunlar kelaynak
eşe sunar.
ve Bu
yılanboyundur
revir başka
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ve 7).
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Tablo
1. Kiziroğlu
(2015
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Türkiye’de
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Burada tür
içi ve
(intraspesifik)
olduğu
kaydı
olan
kuş
türlerinin
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sayısal
dağılımı
gibi, türler arası(interspesifik) kavgalar da söz ve
konusu
alttür
sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
olabilir.

B- Eş TEşkİLİ
Eş teşkilinden sonra, geleceğin ana babası,
revirlerini birlikte korumaya başlar. Hatta bu amaçla
gerekirse rakiplerle şiddetli kavgalara tutuşmaktan geri
durmazlar. Uygun revir ve yuva yerinin sunumu, söz konusu
türün o bölgeyi işgal ederek yaşamını sürdürmesi anlamına
gelir. Buna karşın serçe gibi bazı türler kozmopolit olup,
girebildiği her köşeye yuva yapar ve yaşama alanı tesbitinde
seçici davranmaz. Oysa bazı türler, yaşama alanını; ancak
beslenme olanağı bulursa işgal eder. Bunun en iyi örneği
çok sık ağaçlarla kaplı tropik ormanların besin sunumu
açısından çok zengin olmasına rağmen, yırtıcı kuşlar
tarafından yeğlenmemesidir. Çünkü onların buralarda
rahatça hareket etmeleri, sık ağaçlar nedeni ile mümkün
olamaz. Bunun dışında dişiye revirin beğendirilip, onun
aile kurulmasına ikna edilebilmesi için, her türlü biyolojik
özelliği bünyesinde taşıyan revirlerin avantajı fazladır. Bu
tip yerler kur yapmanın mümkün olduğu ve çiftleşme için
her türlü konfora sahip alanlardır. Orayı korumaya yönelik
revir belirleme ötüşü, erkek tarafından gün boyunca
sürdürülür. Özellikle de erkeklerin, ilkbaharın başlarında
yoğun bir ötüş sergilediklerini duyabilirsiniz. Bu ötüşün
en önemli amacı seçilen eşin uyarılması ve türdaşlarına
gözdağı verilmesidir.

C- Yuva YapıMı
Eşlerin aile kurmaya yönelik davranışının göstergesi
olarak, yuva yapımına başlanır. Yuva yapımı eşemlerin
müşterek çalışması ile gerçekleşir. Bunun için her iki eşem
de yuva materyali taşır ve yuvayı birlikte yapar.
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Nonpasseres Grubu türleri yuvaların yapımında, genelde
kaba dal parçaları kullanırken, ötücü kuşlar (Passeres
Grubu), yuva yapımında çok daha marifetlidir. Yuva yeri
seçiminde kuşların ne denli seçici olduğu bilinir. Onlar her
şeyden önce döllerinin yaşamını garanti altına alabilmeye
uygun alanları seçer ve orada yuvalanır. Hatta, İstanbul’da
Gülhane Parkında, 20 m yükseklikteki ağaç tepelerine bile
yuvalarını yapıp, kuluçkaya yatan ak balıkçıllarda olduğu
gibi, emin ve ulaşılması zor olan yerleri, yuva olarak
seçebilirler. (Bkz. Sayfa 23’deki Balıkçılgillerdeki
akbalıkçıl)
Yuva genelde 3 - 4 günde hazır hale gelir; ancak
kuluçka süresi boyunca yeni yuva materyali taşınır ve
yuva her seferinde zenginleştirilir. Yuvaya, türe göre farklı
olarak, her yeni material getirilmesi, eşlerin birbirine olan
sevgi ve özlemlerinin dışa vurumu olarak değerlendirilir. Bu
bölgeler genelde ya ağaçlı, ya da çalılık bir alan olmalıdır.
Serçeler genelde kendi yuvalarına olabildiğince malzeme
taşır ve yumurta bırakacakları yer hariç, yuvanın tamamını
doldurur. Serçeler diğer kuş türlerinin yuvaları üzerine de
kendi yuvalarını inşa edebilir. Toplu yuvalanmanın yapıldığı
koloni oluşturan kuş türlerinde, özellikle sümsük kuşları ve
artık soyu tükenen kelaynaklarda komşunun yuvasından
bir dal parçasının yürütülmesi, en sık rastlanan bir davranış
biçimidir. Yuvasından malzeme çalınan komşunun, bu
olaya seyirci kalması düşünülemez; fırsatını kollar, olanağı
bulunca, o da başka bir komşudan yuva materyalini yürütür.
Buradan da hırsızlığın kuşlar için primer bir davranış biçimi
olduğu anlaşılır. Yani yeri ve zamanı gelince kuşların buna
başvurdukları görülür. Yuvaya materyal taşıma, yumurta
bırakılıncaya kadar sürdürülür. Yumurta koymaya başlanıp,
kuluçkaya yatılınca, genelde yuva malzemesi taşınmaz, ya
da çok az getirilir.

D- Kur RİTÜELLERİ
(Kur SEREMONİLERİ)
Kuşlar, guguk kuşu dışında benzer üreme
davranışı sergiler. Eş oluşturmadan önce, türe özgü kur
davranışı yapar. Bu davranış seremonileri, bazı kuş
türlerinde çok gelişmiştir. Bunlardan turnaların karşı
karşıya geçip, kafalarını aşağı yukarı sallamaları; sümsük
kuşlarının gagalarını birbirine dokundurmaları ve kuğuların
boyunlarını birbirine dolamaları ilginçtir. Serçelerin
daldan dala atlayarak, ilgi çekmeleri, kur davranışı olarak
değerlendirilir. Kur seremonisinde eş oluşturabileceklerine
inanan bireyler, müstakbel aileyi kurmak için ilk adımı atar
ve yuva yerini seçer.
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Kuş türleri
Bu süreçte
çeşitli çeşitli
biyoekolojik
uyarma (cezb
davranışa
etme) davranışları
yönelebilir.
Örneğin daha
uygulanır.
Cennet
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kuşlarının
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güneytüyü
ve sıcak
taşıyarak
bölgelerde
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geçiren sığırcık(Sturnus
dikkatini
çekmesi ve bazı vulgaris)
güvercinlerin
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bazıdal
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parçalarını
Ankara’da besin
dişiye
ziynet
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eşyası
ve hava
olarakkoşullarının
sunması, uygunlaşmasından
aile oluşturmanın
ötürü, seremonileri
temel
tam yıl o bölgede
olarak kalıp,
kabul yerli
edilir.tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).

E-ÇİFTLEŞME

F-YuMurtaNıN DİŞİ
VücuduNda DöllENMEsİ

Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
Eş teşkilinden sonra çiftleşme olayı, erkeğin
kloakını, dişininkine sürtmesi ile başlar. Sağ ovaryumu
körelmiş olan kuşların sol ovaryumundaki yumurtaları,
çiftleşme ile dişiye verilen spermlerle döllenir ve
bırakılmaya hazır hale gelir.

G- YuMurta BırakMa
Ğ- Kuluçkaya YatMa
Çalı ötleğeni ve büyük baştankara çalılık,
fundalık, koru ve ormanlık bölgelerde basit ve küçük bir
tas büyüklüğündeki yuvasını nisan ayının başından itibaren
yapmaya başlar ve onun akabinde de her gün bir tane olmak
üzere yumurta bırakır (Resim 24).

Resim 24. a-Mahmuzlu kız kuşunun (Hoplopterus
spinosus) ve b- Büyük baştankara (Parus major) yumurta
kümeleri
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Mayıs ayı başlarında konulan son yumurta ile
birlikte kuluçkaya yatılır. Kuluçkalama döneminde günün
önemli bölümünü yumurta üzerinde geçiren anneyi, bazen
baba besler. Kuşların yumurta sayıları türden türe değişir,
örneğin bir baştankara kuşu en fazla 16 adet, bir güvercin
ancak iki; yırtıcı kuş türleri ise genelde bir yumurta koyarlar.
Genel olarak Nonpasseres grubu türleri 1-6 yumurta
bıraktığı halde ötücü kuş grubunda bu sayı ortalama 7-10’u
bulur (Resim 24). Yumurta bırakma konusunda rekor,
yılda 363 yumurta bırakan bir ördek türündedir. En küçük
yumurtalar kolibrilerin, en büyüğü ise deve kuşlarınındır.

Resim 25. Kuluçkada yatan anne baştankaraya, hijyen
bakımını eşi yapıyor; dışkısını alarak yuva dışına çıkarıyor;
yumurtadan çıkan 3-5 günlük büyük baştankara yavruları
Anne çok seyrek olmakla birlikte, yuvasını bazı
ihtiyaçlarını gidermek için, arada bir terk eder. Görevi
bu dönemde derhal baba üstlenir. Embriyonun, vücut
sıcaklığından optimal yararlanması ve gelişimini zamanında
tamamlayabilmesi için, annenin karın tüyleri bu dönemde
dökülür. Bu durum eşeylerin birbirinden ayırt edilmesine
de yardımcı olur. Yani karnı tüysüz olan bireyler dişidir.
Yumurta üzerinde kuluçkalayan annenin, baba tarafından
sık sık beslenmesi, aile sevgi ve dayanışması; güzellik ve
birlikteliğin bir başka biçimde ifadesi olarak kabul edilir
(Resim 25).

H- YavrularıN YuMurtadaN ÇıkMAsı
İ- YavrularıN BüyütülEREK UçMaya
Hazır DuruMa GETİRİLMESİ
Kuluçkaya yatılan yumurtaların çıkma başarısı,
tamamen annenin deneyimi ile orantılıdır. (Resim 25-26)
69

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
yavrular
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ve sıcak bölgelerde
çıktıktan
sonra, ya yuvada
bırakılır,
ya da
yavruların
geçiren sığırcık(Sturnus
vulgaris)
gibi bazı
türler,
Ankahareketleri
yuvave
dışına
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bir
faaliyetgibi,
başlar.
Bu dadoğal
en iyi
koşullarda tükenen
çocukların
görüleceği
şu anda
populasyonu
iki
beslenmesine
yönelik olup,
ana-babanın
bir tempoyla
kuş türü bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynakyoğun
ve yılanboyundur
onları
(Resimbeslemesi
6 ve 7). ile sürer gider. Bu dönemde yumurta
kabuğunu kırıp çıkan yavrular, annenin yoğun bakımına
Tablo
1. Kiziroğlu
ve 2019)’na
göre
Türkiye’deçıkar
muhtaçtır.
Bazı kuş(2015
türlerinde
yavrular
yumurtadan
kaydı
olan
kuş
türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımı
ve
çıkmaz, yuvayı terk eder; örneğin ördeklerde palazlar,
alttür
(NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
kendi sayısı
besinini
bulmak için, ebeveyni
ile birlikte hareket
eder. Diğer bazı kuş türlerinde, yumurtadan çıkan yavrular
yuvada kalır ve uçuncaya kadar anne baba tarafından bakılır..
Bu ihtimam bir yandan besleme, diğer yandan onların
temizliği gibi olaylarda kendini gösterir. Yuvada yavruların
pisliğinin bulunmamasına çalışan temiz türler olduğu gibi,
bazıları bu pisliği yuvadan uzaklaştırmayıp onun üzerinde
oturur. Yavru bakım süreci türe göre değişebilir. İlk günler
baba, hem anne hem de çocuklarına besin sağlamak
zorundadır. Yavruların çıkışından sonraki ilk hafta içinde,
tüm tehlikelere karşı koyabilmek için yuvada kalan yine
annedir. Genelde gençlerin yanında oturur ve dış koşullara
karşı kalkan görevini üstlenir. Annenin yuvadan çok
kısa aralıklarla ayrılması durumunda nöbeti derhal baba
üstlenir. Yavrular biraz palazlanınca, anne de besin taşımak
için babaya yardım etmeye başlar. Çünkü bu dönemde
yavruların ölüm oranı en fazla olup, onları yuvada yalnız
bırakmak soyu tehdit edebilir. Miniklerin yem dilenmeleri
türden türe farklı olmakla birlikte, yuvadakilerden yutak
rengini en iyi gösteren yavru, diğer kardeşlere göre, daha
fazla beslenir (Resim 26).
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Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
Resim
cacchinans’ın yumurta kümesinde,
(Resim 26.
6 ve a-Larus
7).
yumurtadan çıkan ilk yavru; b-Yuvada yavrularını besleyen
Tablo
1. Kiziroğlu
(2015
ve 2019)’na
Türkiye’de
bir büyük
baştankara
(Parus
major) göre
bireyi
ve c- 10-12
kaydı
olan
kuş
türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımı
ve en
günlük P.major yavruları; d- Bir karatavuğun gagasını
alttür
sayısı
(NP=Nonpasseres;
çok açıp
yutak
rengini gösteren P=Passeres;T=Toplam)
yavrusu en fazla beslenir.
Getirilen yemin önemli bir bölümünü o alır. Yem getirme
işi yavrular uçacak duruma gelinceye kadar, ana ve babanın
birlikte çabaları ile gerçekleşir. Bu süre genelde üç haftayı
bulur. Bu da haziran ayının ikinci yarısına denk düşer.
Yuvadaki yavruların hepsi aynı oranda beslenemez; ancak
yutağının portakal rengini en fazla gösteren yavru en çok
beslenir. (Resim 26 d) Bazen getirilen besin sınırlı olur,
besinin önemli kısmını en gelişmiş yavru almayı sürdürür
ve istemeden kardeşlerinin ölümüne bile neden olabilir. O
zaman ölen yavru yuvadan derhal uzaklaştırılır.
Gelişimini tamamlayan yavrular yuvadan çıkıp
uçma manevraları yapmaya başlar. Zamanı gelince de
özellikle anne başta olmak üzere, uçuş denemeleri yapar ve
daha sonra da yuvayı terk ederek kendi yaşamına koyulur.
Bu süreçte bir müddet daha anne ve babasıyla birlikte
kaldığı görülür.Yavruyu önce baba, sonra da anne terk eder.
Böylece bir doğal süreç sona erer ve yenisi için gerekli
enerji ile itilim depolanmaya başlar.Yuvadan uçmak
aslında bir doğal festival olarak kutlanır. Yuvanın dışına
biriken kardeşler, oradan başlayarak uçma denemelerinde
bulunur; ancak tekrar yuva yakınına geri gelirler. Oradan
son ayrılış, annenin, bazen de hem anne, hem de babanın
katılımı ile olur. Anne, daha bir süre yavruları ile ilgilenir.
Onların daha kolayca beslenmeleri için deneyimlerini
aktarır. Bu sırada babanın yanlarında olmayışına üzülürler;
ancak elden bir şey gelmediği için, durumu kabullenir ve
böylece yeni bir yaşama alışabilmeye çaba sarf ederler.
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Resim 27. a- Flamingo kolonisi içinde aile bireyleri ile
yavrular ve b- Kuğu ile yavruları
Daha birkaç hafta revirlerinde beslenen aile bireyleri,
temmuz ayı ile birlikte kullanamadıkları eski tüylerini
dökmeye başlar. Tüy dökme işinin kışlağa göçe başlanmadan
gerçekleşmesi zorunludur. Bu da ağustos ayına kadar
devam eder. Uzun sürecek göçe hazırlık , önceki dönemde
iyi beslenmekle olur. İyi beslenip gerekli yağı depolayan
bireylerin, eylül ayında başlayacakları kışlağa geri dönüş
hazırlığı, özellikle yavrular için önemli bir biyolojik
olaydır. Bu süreçte gençlerin deneyimli bireylerden
olduğunca yararlanma ve bu fırsatı değerlendirmesi gerekir.
Geri dönüş süreci bir bakıma yavruların deneyim kazanıp,
doğaya karşı kendilerini koruyabilmelerine yol açar. Bu
durum hayatta kalabilmek için nelere dikkat edilmesi
gerektiği eğitiminin uygulamalı öğretimidir. Bu öğretiden
en optimal yararlananlar bir sonraki yıla daha güvenle
bakacaklardır. Bu küçücük göçmen kuşun, yılda iki kez kat
ettiği bu rotayı, çok iyi öğrenmesi, yaşamda kalabilmesinin
garantisi olarak değerlendirilir. Yolda yapılacak en küçük
bir hata; ya da gruptan ayrılma o bireyin sonu demektir.
Büyük baştankara ailesi ise bu yıl ikinci kuşak oluşturma
çabası içine girer. Çünkü onun gideceği uzun bir göç yolu
yoktur. Sucul sistemlere bağlı olan kuğu ve flamingo gibi
kuşlarda, yavrular annelerini izler ve onun kanatları altında
talimatlarına uyarak beslenir ve büyür (Resim 27).
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böcekleri
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Tablo 1. Zararlı
Kiziroğlu
(2015 ve
2019)’na
göre Türkiye’de
yıllarda
çokkuş
ve türlerinin
yanlış kullanılmaktadır.
Bunun
sonucunda,
kaydı olan
statüleri; sayısal
dağılımı
ve
kuşların
kitle(NP=Nonpasseres;
halinde ölümüne neden
olunmakta ve soyları
alttür sayısı
P=Passeres;T=Toplam)
tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Buna
örnek olarak DDT etkisiyle yarım milyon nar bülbülünün
ölüşünü verebiliriz. Bazı ülkelerde ise kuşların toplu imhası
ile ürünün kurtarılacağı gibi yanlış ve yaygın bir fikir vardır.
Örneğin Fas’ta zeytin ürününe zarar veriyor gerekçesiyle,
50-70 bin sığırcık bir defada zehirlenerek öldürülmüştür.
Bütün bunlar insanın kuşlar üzerindeki olumsuz etkisini
göstermektedir. Buna sorumsuzca yapılan avlanmayı da
katabiliriz.
Anadolu coğrafyası zengin bir doğal güzellik
ve biyoçeşitliliğe yol açan coğrafi konumu ile dikkati
çeker. Ayrıca, kuşların Türk toplumu tarafından korunup
kollanmasının yaygınlaştırılması da önemlidir. Anadolu
coğrafyasının sahip olduğu doğal güzellik ve coğrafi
konumunun uygunluğu nedeniyle, burada yaşayan, yerli;
geçici bir dönem kullanan göçmen, transit göçer veya kışlak
yurdu olarak kullanan, kış göçmeni, gibi kuş türlerinin
zenginliği önemlidir.

Bu kitabın ana hedefi, kuşların
Türk toplumu tarafından korunup kollanmasının yaygınlaştırılmasıdır.
Bu çerçevede
hepimize görevler düşmektedir.
Böylece Anadolu insanı, özellikle
burada kuşlara yaşama olanağı
sunan biyolojik ekosistemlerin
bozulmamasına katkı yapacaktır.
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Doğaya ve doğal varlıklara zarar vermeden, konuk
ve yerli kuşlara en sıcak evsahipliği yapan ülkemiz için, çok
önemli ve evrensel bir biyolojik sorumluluk taşımaktayız.
Bu sorumluluk çerçevesinde, kuşların yaşamlarını hiçe
sayan aşağıdaki olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına
katkı yapılmalıdır. Bazı insanların, Anadolu’nun biyolojik
varlıkları ve özellikle kuş türlerinin soyunu tüketmeyle
karşı karşıya getirdikleri bilinmektedir. Anadolu’yu geçici
bir dönem de olsa, transit veya kışlak yurdu kabul eden kuş
türleri, hepimizin korumasına gereksinim duyar. Özellikle
burada konuk ve yerli kuşlara evsahipliği yaparak, yaşama
olanağı sunan biyolojik ekosistemlerin bozulmaması
gerekir. Doğaya ve doğal varlıklara zarar verilmemelidir.
Bu nedenle yerel, göçer ve kışlayan kuş türlerini korumamız
ve aşağıdaki bozucu etmenlere son verilmesi için, ilgililerin
dikkati çekilmelidir.
Doğal yaşam alanlarındaki sürekli tahribatlar
canlıların tür sayısını azaltır. Bu bozulmalar sonucunda
genetik zenginlik de tehdit altına girer. Morfolojik
özelliklere bağlı olarak, ya da davranışları nedeniyle, farklı
gruplarda sınıflandırılan, alttür veya yerel bazda hibridler
düzeyinde ayrımı yapılan türlerdeki azalma, artık geri
dönüşü olmayan bir olgu haline gelmiştir. Bu bağlamda söz
konusu olan fauna kayıpları, daha henüz “Kırmızı Liste”
lere bile girmediği için dikkatten kaçmaktadır. Çeşitli
kanallarla doğaya geçen ve yakında bulunan kimyasal
atıklar, normalde zarar yokmuş gibi görünen biyotopları,
olumsuz yönde etkileyerek tür ve populasyon kaybına yol
açar. Tarım ve ormancılık uygulamalarında yoğun kimyasal
kullanımı sonucunda doğal soyu tükenen türe en iyi örneği,
seksenli yılların sonuna kadar, sadece Birecik’te
kuluçkaya yatan kelaynak (Geronticus eremita) oluşturur.
Bilindiği gibi elli yıllarda Birecik/Urfa ve yöresinde
kullanılan yoğun pestisit, kelaynağın doğal soyunun, 1988
yılında ortadan kalkmasına neden olmuş; ancak yapay
populasyon üyeleri kafeslerde yaşamını sürdürmektedir.
Altmışlı yıllarda Amik Gölü kurutulduğu için, yılan boyun
kuşu (Anhinga rufa), o dönemden beri Türkiye’de artık
ürememektedir (Resim 28).
Gerek yurdumuzda ve gerekse tüm dünyada, kuş
türlerinin ortadan kalkmasına yol açan çeşitli boyuttaki
neden ve olgular aşağıdaki gibi özetlenebilir:
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Resim 28. Türkiye’de doğal populasyonu tükenen iki tür:
Kelaynak (Geronticus eremita) yılan boyun kuşu (Anhinga rufa)
Yaşama alanlarının insan etkisi ile bozulmasının
yol açtığı olumsuzlukların yanında, bir de emisyon ve
imisyon zararları, birçok türün yok olmasını hızlandıran
etmenlerdir. Yüzeyi geniş cam kullanılan alanlara,
özellikle kamusal birimlerde, her yıl çarparak telef olan
milyonlarca kuş bireyi vardır. Bu nedenle, camların üzerine
kuş silüet resimlerinin yapıştırılması ile kuşların cama
çarpmaları kısmen de olsa önlenebilir. Doğa Bilimciler
belirli bölgelerde yaşayan ve soyları tükenen kuş türlerinin,
ya da geniş anlamda bitki ve hayvan türlerinin, karşı
karşıya bulundukları tehlikeleri belirlemek ve gereken
önlemleri alabilmek için “KIRMIZI LİSTELER”
çıkarır. Hazırlanan bu listeler doğal varlıkların korunması
bakımından uluslararası önemdedir. Doğa koruması
açısından her kesimden insanı ilgilendirir. Geçen 300
yıl içinde 65 kuş türünün, sırf insanoğlunun uyguladığı
olumsuz tüketici baskılar nedeniyle ortadan kalktığı
düşünülürse, bu listelerin canlı koruma açısından ne kadar
önemli olduğu anlaşılır. Bu nedenle Türkiye’de yaşayan
tüm canlı varlıklar için “Kırmızı Listeler” hazırlanmalı
ve renkli resimleri basılarak kamuoyuna sunulmalıdır.
Böylece yurdumuzda yaşayan veya değişik dönemlerde
burayı kullanan kuş türlerinin, populasyon yoğunlukları
hakkında genel bilgiler elde edilir (Kiziroğlu 2008).
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Bİyolojİk SavaşıN KahraMaNları

Tablo 1. Kiziroğlu
(2015 ve 2019)’na
göre Türkiye’de
ve DoğaNIN
ÇöpçülERİ
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı
(NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
Böcekçil
kuş türleri ise
zararlı böcekleri yiyerek
önemli ölçüde fayda sağlar. Bu yüzden kuşlar, insanoğlunun
sağlıklı bir doğada yaşaması ve tarım orman zararlılarına
karşı biyolojik savaşta bizlerin en önemli yardımcılarıdır.
Bunun sağlanması için kuşlarla birlikte hareket edip,
onların korunması teşvik edilmelidir. Ancak o zaman,
insanoğlu kendi yaşamını da korumuş ve emniyet altına
almış olacaktır. Bir ekosistemde her hangi bir böcekcil
kuş türü nüfusunun %1’lik bir artışı demek, o bölgede
kimyasal kullanımının azalması ve çevrenin daha az
kirletilmesi anlamına gelir. Böylece çevre kimyasallarla
kirletilmeden, orman zararlıları büyük ölçüde kontrol altına
alınabilir.
Türkiye ormanlarında en yoğun olarak bulunan
baştankara, Baştankara (Paridae) ailesi türleri, orman
zararlılarının bir numaralı düşmanıdır. Örneğin, Türkiye
ormanlarında oldukça önemli populasyon oluşturan
baştankara türlerinden, büyük baştankara (BBK), Parus
major: Mavi baştankara (MBK), Cyanistes caeruleus:
Çam baştankarası (ÇBK), Periparus ater: Anadolu mahzun
baştankarası (AMB), Poecile lugubris, ormana asılan
yapay yuvaların % 80’ini işgal edebilir. Ankara Beynam
Ormanında yaşayan baştankara türleri sayesinde, bazı
önemli orman zararlılarının populasyonları, zarar yapma
düzeyinin altında tutulabilmiştir. Orman zararlılarından
altın kıçlı kelebek, Euproctis chrysorrhoea, meşe
bükücüsü, Tortrix viridana ve sünger örücüsü, Lymantria
dispar adlı üç önemli orman zararlısı kelebek türünün,
baştankara türlerinin menülerindeki payları aşağıdaki
gibidir: BBK’nın menüsünden elde edilen 147 besinin 101’i
(%68,7) ormanda zarar yapan yukarıda belirtilen üç kelebek
türüne özgüdür. MBK’nın 76 besin çeşidi içindeki orman
zararlısı payı 44 (%57,9); ÇBK’nın 88 besin çeşidindeki
payı 47 (%53,4) ve AMB’nın 78 besini içindeki payı 36
(%46,2) olarak belirlenmiştir. Aynı araştırmada bir orman
zararlısı olan Diprion pini’nin, BBKnın 147 besini içindeki
payı 10 (%6,8)’dur, böylece BBK’nın besininin %75,5’ini
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orman zararlıları oluşturmaktadır. Aynı oranlar MBK için
5 (%6,6) toplam (%64,5); ÇBK’sı için 13 (%14,8) toplamı
60 (%61); AMB için 8 (%10,3) toplam 44 (%56,4) olarak
bulunmuştur (Kiziroğlu 1982).

Kuş
türlerinin
hemen
tamamı
insanoğluna yarar sağlar: Kuşlar,
doğada ona en yakın canlı grubunu
oluşturur. Örneğin her an, yanı
başınızda göreceğiniz karga, saksağan,
serçe, güvercin, keklik ve turaç gibi
türler kene, süne gibi zararlı böcekleri
süratle yer; özellikle akbabalar doğada
zarar yapma özelliğindeki leşleri
(kadavraları) (Resim 8 ve
9) bir
nevi doğanın temizleyicisi, çöpçüsü
ve koruyucusu olarak,
Hepimiz
İçin Hastalık Yapma Olasılığı Olan
Odakları Ortadan Kaldırırlar.

Karga ve akbaba türleri ise leşleri yiyerek, doğa
çöpçüsü görevini üstlenip, hastalık odaklarını yok eder
(Resim 9 ve 29). Keklik ve turaç keneleri tüketerek; karga
ve akbaba türleri doğa çöpçüsü olarak önemli bir rol oynar.
Türkiye’nin tüm bölgelerinde dört akbaba türüne de rastlamak mümkündür (Resim 9 ve 29).
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Resim 29. Kınalı keklik ve turaçlar, kene gibi hastalık
taşıyıcılarını tüketerek, insana yardım eder.

Doğal zincirin önemli
bir halkasını oluşturan
kuşların korunması
ve yaşama alanlarının
geliştirilmesine özen
gösterilmelidir.

Yapay Yuva SaNdıkları
Bu denli yararlı olan baştankara ve diğer kuş
türleri için uygun ekosistemlerde, örneğin bir ormanda,
biyolojik mücadeleye katkı yapmalarını sağlamak için,
uygun tahta yuvalar asılmalıdır (Resim 30). Böylece kuş
türlerinin desteklenmesi ve populasyonlarının artırılması
sağlanacaktır.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Resim 30. Çeşitli tahta ve çimento kuş yuvaları (deliğin
bulunduğu kapak açılıp kapanabilmektedir).
Baştankara ve diğer kuş türlerinin severek
yerleştikleri tahta yuva sandıklarının, uygun ağaçlar
üzerine, giriş delikleri güney doğu yönüne bakacak şekilde
ve kolayca ulaşılamayacak 3-3,5 m. yüksekliğe, asılması
gerekir (Resim 30). Asılacak yuvalar mutlaka her yılın
15 Şubat - 15 Mart arasında temizlenmeli ve bakımı
yapılmalıdır. Bu gerçekleştirilirse böcekcil kuşların orman
zararlılarını tüketme başarısı da artar. Böylece orman
zararlılarına karşı kimyasal kullanımı, yerini biyolojik
savaşa bırakacak, hiç suçu olmayan yararlı varlıklar, hatta
insanın, yaşamı tehdit altına girmemiş ve çevre kirliliği de
önlenmiş olacaktır.
Yurdumuz ve bazı Avrupa ülkelerinde, çeşitli ebat
ve tipte, o kuş türüne uygun, değişik şekilde yapay tahta
yuva sandıkları kullanılır. Daha çok tahta malzemeden
yapılan bu sandık yuvaların imali, çok basit ve maaliyeti
çok düşüktür. Her doğa ve kuş sever, bu yuvaları kolayca
evde yapıp, uygun ağaçlara asarak, yuva yeri bulmakta
zorlanan kuşlara yardımcı olabilir. Baştankara, serçe,
sıvacı, karatavuk, sığırcık, ishak kuşu ve daha çok sayıda
kuş türü bu yuvaları yeğler.
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Bazı kuş türlerinin tercih ettikleri yuva ebat ve giriş deliği çapı aşağıdaki gibidir:
*-Serçe (15 x 12; h=20 cm ve çapı 3,2 cm),
*-Sığırcık (15x15;h= 30 cm ve çapı 5cm);
*-Büyük baştankara(15x12;h= 20 ve çapı 3,2cm);
*-Yeşilbaş ördek (30 x 30 ; h= 45 cm ve çapı 15 cm);
*-Güvercin (20 x 20 cm; h= 10 cm ve çapı 10 cm).
Yuva sandığının kuşlar tarafından işgal edilmediği
görülürse, sandığın uygun olmayan bir yere asıldığı sonucu
çıkar ve bu yerin değiştirilmesi gerekir (Resim 30). Tahta
yuva sandığını işgal eden kuşlar, her türlü yuva materyalini
yuvaya taşır. Örneğin büyük baştankaralar, özellikle
yakında bulabildikleri yosunları; sığırcıklar kuru dal
parçalarını; ishak kuşları çok az miktarda kuru dalı yuvanın
tabanında kullanır. Yuvanın üst materyali daha çok kuş
tüyü, ip veya benzeri yumuşak materyalden oluşur. Orada
yuvalanma olanağı sınırlı ise kuşların rahat bir kuluçka
dönemi geçirip, döllerini sürdürebilmelerinde, insanoğluna
önemli görevler düşer.
Doğadaki Kuşları, Soğuk Geçen Kış Aylarında
Beslemeliyiz
Kışın uzun ve dondurucu geceleri, doğada
yaşayan canlılar ve özellikle kuşlar için çok tehlikeli;
hatta öldürücü bile olabilir (Resim 31-33). Bu dönemi
ülkemizde geçiremeyecek olanlar, sıcak güney ülkelerine
gider. Yerli kuşlarımız ve onlara katılan, kışı yurdumuzda
geçiren, çok sayıda kış göçmeni, Anadolu’nun soğuk
ve donlu kış gecelerinde, çeşitli beslenme zorluklarını
göğüslemeyi göze alır ve yaşamlarını sürdürmeye çalışır.
Sıcaklığın -10°C’ye düştüğü bazı gecelerde, örneğin bir
baştankara bireyi, vücut ağırlığının %10’unu kaybedebilir.
Bu durum göz önüne alınırsa, kuşları kışın beslemenin ne
denli önemli olduğu anlaşılır. Bu ağırlık kaybı, çevrenin
düşük sıcaklığına karşı kuşların 40-41 °C’lik vücut
sıcaklığını korumak zorunluluğundan kaynaklanır. Bu
nedenle tüm ötücü, yırtıcı ve bölgede kışlayan su kuşlarının,
beslenmesi gerekir.
Kuş türlerinin ağırlıklarının %10’unun kaybına
neden olabilecek soğuk ve donlu geceleri, 70 kg ağırlığındaki
bir insan geçirmek zorunda kalsaydı, beslenememekten
ötürü, ağırlığının 7 kg’nı kaybeder ve ağırlığı bir gecede
63 kg’a düşerdi. Bu durumun canlı metabolizması için
öldürücü etkisi gözden uzak tutulamaz.
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(Resim 6 ve 7).ortaya çıkar. Bunlardan birisi de zorda olan
sorumlulukları
canlılara yardım etmektir. Bu canlılar arasında kuşların
Tablo
Kiziroğlu
(2015
ve 2019)’na
göre Türkiye’de
özel bir1.yeri
ve önemi
vardır.
Çünkü kuşların
olmadığı bir
kaydı
olan
kuş
türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımıilevebizleri
insan yaşamı düşünülemez. Onlar güzel ötüşleri
alttür
(NP=Nonpasseres;
etkiler,sayısı
uçabilme
özellikleri ileP=Passeres;T=Toplam)
de hepimizin gıpta ettiği
canlı grubunu oluşturur. Kuş dostlarımız, insanı günlük
streslerden kurtarıp, yaşama bağlayan ender canlılardandır.
İşte tüm bu nedenlerden ötürü, kuşları bu zor günlerinde
beslemeli ve onların yardımına koşmalıyız.
Soğuk ve karlı kış günlerinde kuşlarla onları
besleyenler arasında, ikili bir ilişki ve alışkanlık doğar.
Bu nedenle kuşların kışın beslenmesi, doğadan gittikçe
uzaklaşan insanlarımız için de büyük önem taşır. İnsan,
hayvan ve özellikle kuşlar arasında kurulan ikili ilişki
sayesinde, genç ve çocuklarda doğayı sevme ve doğaya karşı
sorumluluk duygusunu geliştirir. Ayrıca bunun sonucunda
böcekçil kuş nüfusu artacağından, onların biyolojik savaşta
oynadıkları rol de desteklenmiş olur (bkz.Baştankaralar,).
Çünkü kışın soğuk günlerinde beslediğimiz kuş türleri,
kışı telef olmadan atlatacaklarından, ilkbaharda nüfusları
artar ve daha fazla zararlı böcek tüketir. Böylece hepimize
ekonomik ve çevresel boyutta önemli katkı yaparlar.
Kışın günlerin kısalığı, kuşların doğada
beslenebilecekleri zamanı da azaltır. Bu dönemde besin
bulmada karşılaşılan güçlükler de dikkate alındığında,
kuşların şiddetli kışlar nedeniyle hayatta kalmaları, onları
besleme ve bakmamıza bağlıdır. İlk gece donları ve kırağı
kuşların besin bulmasını zorlaştırır. İşte bu dönemlerde,
bizlerin en yakın dost ve arkadaşları olan kuş türlerinin
büyük bir bölümü, kışın daha sıcak geçtiği ve kolayca
besin bulabilecekleri güney bölgelerine göç eder. Geriye
kalanlar, kışın getireceği olumsuz koşullara göğüs germeyi
kabullenen, çeşitli yerli kuş türlerimizdir. Bunlara, kuzey
ülkelerinden gelip de kışı yurdumuzda geçirenler de
eklenirse, oldukça kalabalık bir toplulukla karşı karşıya
kalırız.
Sosyal yaşamdaki değişmeler, örneğin apartman
yaşamına geçiş gibi olgular kuş-insan ilişkisini olumsuz
yönde etkilemiştir. Bu gün eskiden olduğu gibi cumbalı
evlerin pencere boşluklarında kuşları yemleme, bu evlerin
azalması nedeniyle yok gibidir.
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Ayrıca,
kışın,
kuşların
besinlerini
kolaylıkla
sağlayabildikleri alanların büyük bir kısmı da insanoğlunun
çevre üzerinde yapmış olduğu olumsuz baskı nedeniyle
bozulmuş ve sonuçta kuşlar, insanoğlunun yardımına
muhtaç duruma gelmişlerdir.

Kuşları NE ZaMaN BESLEMELİYİZ?
Kuşların, her tarafın buzla kaplı olduğu kış
gecelerini aç olarak geçirmesini hiçbirimiz istemeyiz.
İşte bu soğuk gecelerde aç kuşların telef olma riski çok
yüksektir. Bu nedenle, toprağın uzun süre karla kaplı
kaldığı; donun etkin olduğu ve gece ayazlarının arttığı
dönemlerde, onları yeterli ve uygun besin maddeleri ile
beslemek bir zorunluluk olur. Örneğin sucul bir ortamda
yaşayan ördekler, kıyı zonunun buz tutması ile donmanın
en geç olduğu orta bölgelere gider. Buralar da donarsa,
bu durum su kuşları için ölüm getirir. Buna engel olmak
için onların mutlaka uygun koşullar yaratılarak beslenmesi
gerekir. Yine karla kaplı açık alanlarda avlanan şahin ve
diğer yırtıcı kuşları, yerli ötücü ve kış göçmeni kuşları,
sadece kış aylarında beslemek yeterlidir. Genç kuşların
(o yılın yavruları) büyüyebilmeleri, ancak yeterli ve
proteince zengin besin almaları ile mümkündür. Onlar
protein gereksinimlerinin önemli bir bölümünü, böcek
yiyerek karşılar. Ancak kış aylarında bu olanak yoktur. O
halde bu dönem kuşlar için hayat memat meselesi haline
geldiğinden, onları proteince zengin besinle beslemek
gerekir. Bu hayvansal olabileceği gibi bitkisel de olabilir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
Resim 31. Kışın kuşları üstü kapalı yemliklere konulacak
kuru besinlerle beslemeliyiz

Resim 32. Kış mevsiminde kuyruk yağı ile beslenen
mavi baştankara ve hazır yem torbalarındaki ayçiçeği ve
tohum kırıklarını yiyen büyük ve mavi baştankara kışı telef
olmadan atlatabilir.
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Resim 33. Kışın beslenme zorluğu çeken meşe kargası (sol
üst), mavi ve büyük baştankara (sağ üst), dağ ispinozu (sol
alt) ve şakrak kuşu (sağ alt)
Özellikle daneli yiyecekler verilmelidir. Diğer
uygun mevsimlerde kuşlar, kendi başlarının çaresine bakar.
Bu hususta Anadolu’nun zengin biyotopları onlara yetecek
kadar besin sunar.

KUŞ YEMLİKLERI İÇİN NERESİ
YEĞLENMELİDİR VE NASIL OLMALIDIR?
Kuşların kışın uygun yerlerde beslenmeleri
çok önemlidir. Yemliğin, kuşun etrafını çok iyi
gözetleyebilmesine olanak verecek bir noktaya
yerleştirilmesi gerekir. Yemliği kesinlikle çalılık bir yere
koymamak lazımdır (Resim 31). Buralara konursa, kuşlar
kolayca kedilere yem olabilir. Eğer kuşları beslemek için
uygun bir ortama sahipseniz, örneğin balkonunuzda onları
besleyecek bir köşe açabiliyor veya bahçenizde uzunca bir
sırığın (1,5 - 2 metre yüksekliğinde) üstüne kuş besleme
evi (yemlik) koyma olanağınız varsa, onları en iyi bir
şekilde beslersiniz. Yemliğe her gün yeni yem konabilmeli
ve mümkünse her gün temizlenebilmelidir. Yem evini ya
siz, ya da marangoz yapabilir (Resim 31). Yemlik kar
veya yağmur suyu almayacak şekilde olmalıdır. Çünkü,
kışın verilen yemin ıslanıp donması ile kuşların ölümüne
yol açılabilir. Kuşlar beslendikleri yemlikte pisliklerini
bırakabilir, burada çok çeşitli mikroorganizmalar
bulunacağından, bunlardan kuşları korumak gerekir. Yoksa
onların çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalarak telef
olmaları kaçınılmaz olur. Buna yol açılmamalıdır.

Kışın Beslenecek Kuşlar
a- Tohum yiyiciler
b- Yumuşak besin maddeleri yiyenler
c- Yırtıcı kuşlar,
d- Baykuşlar ve
e- Su kuşları diye ayırabiliriz
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Kuş
türleri
çeşitli HANGİ
biyoekolojik
davranışa
yönelebilir.
YEM
OLARAK
BESİN
MADDELERİ
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
NASIL KULLANILMALIDIR?
geçiren sığırcık(Sturnus
vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu
1982/83).
Tablo
İki veya üç
ölçek tuzsuz
ay 1’nin
çiçeği incelenmesinden
ve bir ölçek keten de
görüleceği
gibi, kırığı
şu anda
doğal
populasyonu
tükenen iki
veya buğday
uygun
büyüklükteki
ağ filelerine
kuş konur,
türü bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynak
ve
yılanboyundur
elverişli ve korunaklı yerlere asılarak,
(Resim
6 ve beslenmeleri
7).
kuşların
sağlanır (Resim 30 ve 31).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Kuşları Kışın Beslerken Dikkat
Edilmesi Gereken En Önemli Kurallar
a- Kış beslemelerinde onlara kesinlikle
yemek artığı; ıslatılmış ekmek parçası;
börek çeşitleri; tuzlu ve baharatlı besin;
margarin veya tereyağı verilmemeli;
parçalara
küçük
meyveler
taze
en fazla
veya
olarak
bütün
ayrılmadan,
ikiye ayrılarak sunulmalıdır.
konulan yem kar,
b- Yemliklere
inden (enfeksiyon
pisliğ
kuş
ve
yağmur
tehlikesi) korunaklı olmalıdır.
c- Yemlikler her gün temizlenmeli
ve yem takviyesi özellikle akşam
yemlemesinden önce yapılmalıdır.
yeğlenmeli
yemlikler
Küçük
dve bir defada çok miktarda besin
verilmesinden kaçınılmalıdır.
göre
bölgelere
Türkiye’deki
edeğişmekle birlikte, mart ayı gelince,
ve
konulmamalı
yem
yemliklere
kuşların doğal yollardan beslenmeye
alışmaları sağlanmalıdır.
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Uzun süreden beri, insanların kuşları kışın
beslemesinin biyolojik olarak gerekli olup olmadığı
tartışılmaktadır. Tartışma daha çok, soğuk kış aylarında,
kuşlara verilecek besinin uygun olup olmadığı konusunda
yoğunlaşmaktadır. Doğru olan, kuşları yalnız zor kış
koşullarında, uygun besinle beslemektir. Buna dikkat
edilirse, böyle bir sakınca söz konusu olmaz.
Tohum ve benzeri besin maddeleri ile beslenen
kuş türleri, sahip oldukları güçlü ve sivri gagaları ile
tohumları kırabilir veya baştankaralarda olduğu gibi, ay
çiçeği tohumunu ayak parmakları arasında sıkıştırarak,
kabuğunu kırıp, içindeki yağlı tohumu yerler. Kuşların
kabuklu tohumları kırma sırasında enerji kaybetmemeleri
için yem olarak tohum kırıklarını kullanma tavsiye edilir.
Bu gruptaki kuşlara verilecek yem, ay çiçeği ile keten
tohumlarının 2:1 ve 3:1 oranında karıştırılması ile elde
edilir.
Yumuşak yem yiyicilerin esas besinini yulaf
ezmesi oluşturur. Eğer bulunursa kuru üzüm, elma ve armut
gibi meyveleri de yemekten çekinmezler. İç yağı eritilip
içine yulaf ezmesi katılır ve yoğurt ve konserve kutularına
konup uygun yerlere asılırsa, bu gruptaki türlerin besini
severek yedikleri görülür. Gerek bu ve gerekse bir önceki
grupta olan türlerin çoğu kasaptan alınarak, bir ağacın
gövdesine kuvvetli bir sicimle bağlanmış olan iç yağını da
severek yer.
Yırtıcı kuşlar, kışın yoğun geçtiği ve toprak
örtüsünün karla kaplı olduğu günlerde, esas besinleri olan
tarla farelerine ulaşamaz ve açlıkla karşı karşıya kalır. Yerli
türlerimizden şahin ve doğanların, bu dönemde, özel olarak
Tarım Orman Bakanlığı’nın ilgili dairelerince, bir program
çerçevesinde beslenmeleri şarttır. Kışın beslenmek üzere
havada uçuşan çok sayıda şahin bireyinin gözlendiği
bölgelerdeki yem platformlarına sakatat, vurulmuş domuz
veya çiğnenmiş hayvan eti konabilir. Yem platformunun
etrafı dikenli telle çevrilmelidir. Yoksa tilki ve kediler yeme
ulaşırlar.
Yerli ve kış ziyaretçisi su kuşu türleri, sulak
alanların buz tutması ile orta kesimlere çekilmeye başlar.
Orta kısımlar da buz tutunca, beslenme olanakları kaybolur.
İşte bu günlerde ilgililer ve hepimizin, bu kuşları, kıyı
kesiminde kontrollü olarak, tahıl ve diğer daneli ürünlerle
beslemesi gerekir.
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KuşKUŞLARIN
türleri çeşitli
biyoekolojik davranışa
yönelebilir.
HALKALANMASI
VE ÖNEMİ
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren
vulgaris)
gibi bazıbelirlemede
türler, AnkaKuş sığırcık(Sturnus
türlerinin populasyon
durumlarını
en
iyi
yöntemlerden
onların
yılın belli
dönemlerinde,
ra’da
besin kaynakbirisi,
ve hava
koşullarının
uygunlaşmasından
özellikle
olan
ötürü, tam tüy
yıl odöküm
bölgede dönemi
kalıp, yerli
tür Temmuz-Ağustos
statüsüne girebilaylarında
halkalanmasıdır.
ir(Kiziroğlu
1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri;
sayısal
dağılımı
nde ve
ı sayesi
rın halkalanmas
Kuşla
alttür sayısı
(NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
lojik
ornito
birçok
ilgili
la
kuşlar
bilinmezin açıklanması sağlanır.

Örneğin
a- Ekosisteme bağımlılık,
b- Populasyon değişimi,
c- Göç mekanizması,
d- Karşı karşıya bulunulan
tehditlerin belirlenmesi,
e- Genç bireylerin
yaşamını nerede
sürdürdüklerine özgü bilgiler,
f- Kuş türlerinin ekolojik
fenolojileri vb gibi birçok önemli
sonuç elde edilebilir.
Kuş bireyine takılan halkalarda, bir harf ve
numara ile hangi ülkede halkalanmış ise oraya özgü bilgi
bulunur. Örneğin bir kuş bireyi Türkiye’de halkalanmış ise
TR (Türkiye) AB 1560; Almanya’da ise farklı halkalama
kuruluşlarının kendilerine özgü halkaları olduğu için, BA
2640 Vogelwarte Helgoland veya diğer istasyonların adları
ile D (Almanya=Deutschland) bulunur. Bu bilgiler sadece
o bireye ait olduğu için, yakalanan bireydeki bu bilgilerin
mutlaka kaydı gerekir.
Gerildikten sonra sürekli gözetim altında tutulan,
küçük gözeli Japon ağlarda yakalanan kuş bireyleri,
hafif bez torbalara konulur. Gözlem noktasına taşınır ve
gerekli ölçümler alınarak, bilgisayara işlenir. Kuş türü
bireyine özgü tüm bilgiler, kayıt belgelerine alındıktan
sonra, serbest bırakılır. Yeniden yakalanma veya başka bir
merkezde halkalanan bireyin tekrar yakalanması halinde,
hangi bilgileri taşıyorsa onlar not edilir. Kendisi ile ilgili bu
bilgiler, halkalamanın yapıldığı merkezine geri bildirimle
aktarılır.
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Böylece o kuş türü bireyi hakkındaki
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g- Tüy dö
ğ- Diğer biyolojik bilgiler

toplanmış olur. Bunların yapılabilmesi ise bir toplumdaki
doğasever bireylerin sayısı arttıkça, daha bir kolay ve sorunsuz olmaktadır.

KUŞ HALKALAMADA KULLANILAN
HALKA ÇEŞİTLERİ

Kuş türlerinin halkalanmasında, türe göre değişik
çapta aluminiyum veya plastik halkalar kullanılır. Örneğin:
a- Çapı 2 mm olan halkalar: yaz ve kış tavukçuğu;
b- Çapı 2.3 mm olan halkalar: ev ve bahçe kızılkuyruğu,
kızılgerdan, cif caf;
c- Çapı 2.8 mm olan halkalar: ev serçesi, büyük
baştankara, ispinoz, sıvacı, florya, karabaş ötleğen,
bahçe ötleğeni; akkuyruksallayan, gibi küçük türler.
d- Çapı 4.2 mm olan halkalar: sığırcık, karatavuk, ökseotu
ardıcı, ötücü ardıç, küçük ağaçkakan.
e- Çapları daha büyük olan halkalar, kuşun büyüklüğüne
göre çapı değişen alümüniyum halkalar kullanılır; ayrıca
daha büyük kuş türlerinde bir ayağa alüminyum halka
diğerinde, belli bilimsel amaçlar için, renkli plastik halkalar
da takılır.
Kuş halkalarının takılması için özel penselere; özellikle
küçük kuşların vücut ölçümlerini almada kompas, terazi ve
çeşitli büyüklükteki pense gibi bazı aletlere ihtiyaç vardır
(Resim 34-36).
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim34.
6 veKuşların
7).
Resim
halkalamasında kullanılan a- Aletler
ve
bÇeşitli
boyutta
ve türe
halkagöre
tipleri
Tablo 1. Kiziroğlu (2015
ve üzgü
2019)’na
Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Resim 35. Halkalanmak ve diğer ölçümlerinin alınması
için, halkalama noktasına getirilen bir nil kazı ve halkalama
işleminin gerçekleştirilmesi

Resim 36. Kuğu boyunlu kaz, Anser cygnoides, bireylerinin
toplandığı havuzda, halkalanacak bireyler

KAFESLERDEN KAÇAN BAZI TÜRLER
Bu türler, Türkiye kuş faunasında kaydı olan; ancak
insan tarafından başka ekosistemlerden taşınarak getirilen
veya kafesinden kaçarak doğaya geçen kuş türleridir. Buna
en iyi örnek tür Ankara yeşil papağanı, Psittacula krameri
ve iskender papağanıdır, P. eupatria. Bu tür seksenli
yıllarda herhangi bir şekilde, Anadolu faunasına girmiş;
ancak zamanla burada üremeye başlayarak yaygınlaşmıştır.
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Ankara yeşil papağanı 1995 yılından sonra,
Türkiye’de başta Ankara olmak üzere Diyarbakır, İzmir
ve
İstanbul’da kaydedilmiştir. Özellikle İstanbul’da
Gülhane Parkı, Yeşilköy ve Beylerbeyi’nde gruplar halinde
gözlemlenebilir (Resim 37).

Resim 37. Yeşil Ankara papağanı ve İskender papağanı
neozooen, yani yerli olmadıkları halde, yaklaşık otuz
yıldan beri Türkiye’nin belli bölgelerinde üreyip çoğalan
ve populasyon oluşturan, Bonn Konvensiyonun ilgili
maddelerine göre artık yerli sayılan türlerdir.
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Artık avda si makinelerinin
ve fotoğraf manı, Anadolu’da
kullanılma zabirey için gelmiş
yaşayan her dir (Resim 38).
ve geçmekte
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38).
(Resim 6Doğayı
ve 7). paylaştığımız kuşlara karşı önemli
sorumluluğumuz vardır. Bunu yerine getirebilmek, onları
Tablo
1. Kiziroğlu
2019)’nayurdumuzun
göre Türkiye’de
tanımayı
gerektirir.(2015
Bu venedenle
zengin
kaydı
olan
kuş
türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımı ve
ekosistem yapısını incelemek için, her coğrafik
bölgede
alttür
sayısı (NP=Nonpasseres;
üniversitelerin
öncülüğünde P=Passeres;T=Toplam)
kuş gözlem klüp veya
derneklerinin kurulması kaçınılmaz bir doğaseverlik borcu
haline gelmiştir.
Bilinen odur ki insan toplumunda gelişmişlik
düzeyinin ölçütü, gayrisafi milli hasıladan
birey başına düşen doların büyüklüğü kadar,
o ülkede bulunan kuş gözlem klüplerinin
sayısıdır da. Bu sayı ne kadar fazlalaşırsa,
o toplumun gelişmiş ve doğasını seven ve
koruyan bir insan yapısına sahip olduğu ortaya
çıkar.

Fauna (hayvan varlığı) ve florasını (bitki varlığı)
tanıyan, tanıtan ve seven uluslar doğalarını korur.
Türk toplumu olarak canlıları korumayı
yaygınlaştırırsak, toplumumuzun gelişmişlik düzeyi o
denli artacaktır. Hiçbir şey yapamıyorsan dalda zıp zıp
oynayan bir serçe, bir sığırcık, kumru veya güvercini
gözlemek, insanı tüm günlük sorunlarından uzaklaştırır
ve zindeleştirir. Eğer bahçeniz varsa, ya da ağaçlıklı bir
mahallede oturuyorsanız, öncelikle uygun bir ağaca tahta
yuva sandığı asmakla işe başlayabilirsiniz.

Resim 38. Kuş gözlemeyi bir yaşam biçimi yapmamız
gerekiyor.Sağda üç ayak kullanılarak kuş fotoğrafı çekme
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KUŞ GÖZLEMİ VE DİKKAT EDİLECEK
NOKTALAR
Günlük yaşamımızda, doğayı keşfetmek ve onun
güzelliklerini tanıyıp içselleştirmek en doğal bir istektir.
Bu çerçevede kuş gözlemi, günümüz insanının yaşamında
önemli rol oynar. Kuşların güzelliğini görmek; sırlarını
çözebilmek, öteden beri insanın ilgisini çekmiştir. Kuş
gözlemi ve foto ornitosafariyi (kuş resmi çekmek için
yapılan gezinti); yani kuş resmi çekmeyi birçok doğasever
içtenlikle uygular. Özellikle kuş gözlemi, günümüz
insanının yaşamında önemli rol oynar (Kiziroğlu et al.
2010).
Kuşların güzelliğini görmek ve sırlarını
çözebilmek, öteden beri insanoğlunun ilgisini çekmiştir.
Kuş gözlemciliğine bir kez başlamak, olayı yarı yarıya
halletme anlamına gelir. Kuşların tanınmaları ise zamanla
öğrenilecek bir özelliktir. Kuşları gözleyip araştırmaya
atacağınız ilk adım çok önemlidir. İleriki zaman içinde
ne kadar çok kuş türünü tanıyabildiğiniz gerçeği, sizi
çok mutlu edecektir. Yurdumuzun belli bazı bölgelerinde
Avrupa’da soyu tükenen kuş türleri ile karşılaşma
olanağının olması, kuş gözlemciliğinin yaşam boyu
unutulmayacak bir güzelliği ve sürprizidir. Türkiye zengin
bir kuş dünyasına sahip olmasına karşın, onlara ilgi duymak
ve tanımak isteyen insan sayısı ne yazık ki sınırlıdır.
Bu oluşum insanımızın doğayı tanımak istemesinden
daha önemli işlerinin olmasından kaynaklanabilir. Oysa
her insanın doğada yaşadığını bilmesi ve doğanın ona
verdiği güzellikleri soluması gerekir. Türk insanı doğanın
bahşettiği bu güzelliklere ilgi duymak zorundadır. Çünkü
bu türlerin önemli bir bölümü nesli tükenme tehlikesi
altındadır. Hatta bizde olup da Avrupa’da nesli tükenen çok
sayıda kuş türü vardır. Hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan
kuş türü zenginliği Türkiye’ye tanrının bir lütfudur.
Kuş gözlemciliğine çok küçük yaşlarda
başlanmalı ve farklı bölgelerde kuş gözlem klüp veya
dernekleri kurulmalıdır. Kuş gözlemeye yeni başlayacak
olanların bu kadar kuş zenginliği karşısında morallerini
bozmamaları gerekir. Kuş gözleme zamanla elde edilecek
bir özellik olup, belli bir süre sonra ne kadar çok sayıda
kuşu tanıyabildiğinizin farkına varınca, sevinçten uçacak
gibi olursunuz. Yeter ki bu zevki almaya başlayın ve
kötümser olmayın.
Bir ornitolog veya ailenizle yürütmeyi
planladığınız kuş gözlemeye gitmeden önce, bir hazırlık
yapmanız gerekir. Çünkü, kuş gözlemenin başarılı olması,
yeterli alet ve araca sahip olunmasına bağlıdır.
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girebilÜniversitesi
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ir(Kiziroğlu Beytepe
1982/83).
Tablo alanı
1’ninveya
incelenmesinden
de
ya
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görüleceği
gibi, şuyaşayan
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populasyonu
tükenen
iki
Boğazı
çevresi ile Belgrad
Ormanı
kuşve
gözlemek
için en
kuş türüve
bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynak
yılanboyundur
ideal
ekosistemlerdir.
Bu bölgelerde ilk kez izlenen türlerin
(Resim
6 ve 7).
çok hızlı gözden kaybolması ve tanınma fırsatı vermeden
Tablo
Kiziroğlu
(2015 ve cesaret
2019)’na
göreolmamalıdır.
Türkiye’de Bu
bir kez1.daha
görülememesi
kırıcı
kaydı
olan
kuş
türlerinin
statüleri;
sayısal
dağılımı
ve teşhis
nedenle ilk önemli koşul, çok iyi renkli ve resimli bir
alttür
sayısı
(NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
kitabına
sahip
olunmasıdır (bkz.
Kiziroğlu, 2009; 2015)
(Resim 39).

Resim 39. Kuşlar hakkında bilgi alabileceğiniz bazı
kitaplar
Gözlemcinin elinde teşhis kitabının yanında,
çok iyi bir dürbün ve üzerinde uygun ve mat renkli bir
giysi olmalıdır. Çünkü bazı kuş türleri, renkli giysilerden
korkar. Örneğin mavi baştankaralar (Cyanistes caeruleus)
kırmızı renkli giysileri görür görmez, bölgeden uzaklaşır.
Yağışlı havalarda gözlem yapılacaksa, ayakta sağlam bir
çizme ve ıslanan dürbün merceğini silmek için, geride iz
bırakmayan kuru bir bez mendile gereksinim vardır. Soğuk
mevsimlerde ise parmaklı ve sıcak tutan bir eldivenin
bulunması gerekir.
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Kuş gözlemede en gerekli malzeme, uygun bir
dürbün ve ileriki aşamalarda, teleskoptur. Dürbün ve
teleskop kuş gözleminde birbirinin ayrılmaz iki ögesidir.
Kuş türleri açısından, her an bir sürprizin yaşanmasının
olası olduğu, Türkiye gibi zengin bir ekosistemde, özellikle
detay araştırmaları ve uzaktan gözlenen kuş türlerinin
izlenmesi, teleskopsuz mümkün değildir. Yırtıcı kuş ve
yuvalarının gözlenmesi uzak mesafelerden yapılmalıdır.
İyi bir dürbüne sahip olan kişi, daha fazla kuş
izler. Dürbünün kuş gözlemi için uygun olup olmadığı,
onun yan kısmında verilen iki rakamla kolayca anlaşılır.
Bu rakamlardan küçük olanı büyütme, büyük olanı ise
objektif merceğinin çapını ifade eder. Örneğin 12x60
değerlerinden, 12 rakamı büyütmeyi, 60 ise objektif
merceğinin çapını (mm) belirtir. Bu iki rakamın birbirine
bölümü ile elde edilecek değerin 4-6 arasında olması, o
dürbünün kuş gözlemi için ideal olduğunu gösterir. Aynı
kuralın geçerli olduğu; ancak objektif çapı ve büyütme
değeri büyük olan dürbünlerde, gözlem yapmak için,
onu taşımak biraz zor olduğundan, dürbünün bir üçayağa
monte edilmesi gerekir. Objektif merceğinin büyük veya
küçük oluşuna bağlı olarak, ışık yoğunluğundan daha fazla
yararlanılması söz konusudur. Çapı büyük olan objektif
mercekleri, daha az ışık yoğunluğunda dahi, rahatça
kullanılabilir. Sadme ve düşmelere karşı, dürbünlerin
koruyucu ve sert bir plastikle kaplı olması gerekir. Yine
dürbünün kısa mesafelerde dahi ayar edilebilmesi, onun
iyi ve kaliteli olduğunu gösterir. Örneğin 4 m mesafede
bile, dürbünün ayarlanabilir olması, kuş gözleminde iyi
bir özelliktir. Hafif ve ele gelir olması; kullanımın kolay
oluşu, dürbünün diğer önemli özelliklerindendir.

Resim 40. Kuş gözlemeye uygun iki dürbün(bilgi için
metne bkz.); sağda üçayak;, ortadaki çeşitli büyüklükteki
objektifleri olan ve amaca göre değiştirilebilen açılı objektifi olan, soldaki ise açısız teleskop.
95

Kuş türleri
Kuş gözlemede
çeşitli biyoekolojik
daha iyi sonuç
davranışa
alınmakyönelebilir.
istenmesi
Örneğin mutlaka
halinde,
daha önceleri
teleskobakışı
gereksinim
güney duyulur.
ve sıcakTeleskoplar,
bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus
kuşların
izlenmesinin rahat
vulgaris)
ve kolay
gibi
yapılmasını
bazı türler,
sağlayan
Ankara’da besin kaynak
kaçınılmaz
malzemelerdir.
ve hava koşullarının
Uzun süren
uygunlaşmasından
gözlemlerde,
ötürü, tamoküleri
özellikle
yıl o bölgede
üstten olanlar,
kalıp, yerli
çok uygundur
tür statüsüne
(Resim
girebil40ir(Kiziroğlu
41).
Böylece 1982/83).
gözlem yorucu
Tabloolmaz.
1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Resim 41. Kuş gözleminde kullanılan teleskop ve üç ayak
(statif)
Teleskop, sulak alan ve bataklık gibi ekosistemlerde
yürütülecek kuş gözlemlerinde, en kaçınılmaz optik
malzemedir. Ciddi ve bilimsel bir gözlemin teleskopsuz
sürdürülmesi imkansız gibidir. Türkiye gibi kuş türleri
açısından her an bir sürprizin yaşanmasının olası olduğu
zengin ekosistemde, özellikle tanımakta güçlük çekilen
ve uzak mesafelerden gözlenmesi gereken kuş türlerinde,
teleskobun mutlaka kullanılması gerekir. Böylece daha
sağlıklı ve başarılı bir sonuç almak mümkündür. Özellikle
yırtıcı kuşların ve yuvalarının gözlenmesinin, uzak
mesafelerden yapılması gerektiğinden ve yuvada yavru
varsa onların ürkmemeleri için, teleskop kullanımı bir
zorunluktur. Teleskopla çok iyi görüntü alınabilmesi için iyi
bir üç ayağa ihtiyaç vardır. Güçlü ve sağlam bir üçayak ağır
olan teleskobun ayarını kolaylaştırır. Eğer gözlem arabadan
yapılıyorsa araba üçayağı kullanılabilir. Ancak, teleskobu,
tanıyan ve deneyimi olan birinin yardımı ile kullanmanız
iyi olur. En ideal teleskoplarda, okülerle teleskop ekseni
arasında, 45° lik bir açı olmalıdır. Bu durum gözlem için
teleskoba ideal bir özellik verir. Geniş açılı teleskoplarda
15, 20 veya 25 hatta 30 veya 40 misli büyütme sağlanır.
Büyük büyütmelerde, ışığın uygun olması durumunda daha
iyi sonuç alınır. Objektif merceğinin çapı 60-80 mm ve
25-30 kez büyütmeli teleskoplardan, iyi randıman alınır
(Resim 40-41). Bu malzemelere ek olarak, teleskopla
kullanabileceğiniz iyi bir dijital kamera veya fotoğraf
makinesi ile renkli resim çekebilirsiniz. (Resim 41)
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Çeşitli büyütmeli merceklerini, teleskoba monte
ettiğiniz fotoğraf makinesini kullanarak, işinizi daha da
kolaylaştırabilirsiniz. Böylece bir gözlem gününde, çok
zengin bir kuş resmi kolleksiyonuna sahip olabilirsiniz
(Resim 41).
Çektiğiniz kuş resimleri tüm yorgunluğunuzu
alır. Bunun için de uygun kamera ve lenslere sahip olmak
gerekir. Bu amaçla 500 veya 1600 mm’ye kadar değişebilen
ultra lensler kullanılarak, kuşların resimlerini çekmek
mümkündür (Resim 42).

Resim 42. 1600 mm (üstteki) ve 500 mm’lik ultra
lensler;

KUŞ GÖZLEMCİSİNİN SORUMLULUĞU

Doğada gözlem yapan ve kuş gözleyen her doğaseverin, canlılara karşı önemli sorumluluğu vardır.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
gözlerken, doğayı paylaştığınız
Kuş
Tablo
1. lılar
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şekilde davranılmalıdır;
♦ Gerek gözlerken, gerekse fotoğraf
çekerken, hiçbir kuşun, en ufak
e
düzeyde rahatsız edilmemesin
;
idir
dikkat edilmel
şekilde
hiçbir
Kuşlar
♦
ır;
alıd
kovalanmam
♦ Ses alma cihazı kullanarak kuş
yakalamaya çalışılmamalıdır;
♦ Gerek kuş yuvası ve gerekse kuş
kolonisine çok yaklaşmamalı ve
düşmanlarına
kuşların
böylece
ır;
alıd
mam
yardımcı olun
yumurta
♦ Kuşların yuvalarına,
ilgili
rla
rula
yav
ve
toplayarak
morfolojik ölçümler yaparak, onlara
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kir.
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KUŞ TÜRLERİNİN
SAPTANABİLME KURALLARI
Kim gözlediği kuş türünün, türe özgü özelliklerini
bilir ve ona göre davranırsa, arazide onları kolayca
saptayabilir. Bu tespitte en çok hangi özelliklere dikkat
edilmelidir?
Kuş gözlemek için gittiğiniz bölgede, mutlaka
tanıyabileceğiniz veya ilk kez gördüğünüz türlerle
karşılaşacaksınız. Bildiğiniz kuş türlerini hemen not
edebilirsiniz; ancak ilk defa gördüklerinizi sizinle birlikte
gözlem yapanlara sorabilirsiniz; onlar da bilemiyorsa,
hemen o kuşun dış görünümünde dikkatinizi çekecek
özelliklerini yazmanız gerekir.

A- KUŞ TÜRÜNÜN AİT OLDUĞU
FAMİLYA ÖZELLİKLERİ
Kuş türlerinin ait olduğu ailelere özgü belirleyici
hususlar vardır. İlk başta gözlenen türün familyasının
belirleyici özelliklerinden yararlanılabilir. Eğer bunlar
bilinirse, karşınızda gözlemlediğiniz türün o aileye ait
olması durumunda onu kolayca saptama şansı doğar.
Örneğin boynunu „S“ harfi gibi içine çekerek uçan bir
kuşun „Balıkçıllar“ ailesine özgü bir türe ait olduğu, ya
da boynunu uzatarak uçan iri bir kuş bireyinin leylek olma
olasılığını düşünmek gerekir. Bu nedenle örnekteki gibi,
bazı kuş ailelerinin tipik özelliklerini bilmekte büyük yarar
vardır (bkz. Kuş Ailelerinin özellikleri Tablosu ve Resim
43).

Resim 43. Bir erguvani balıkçıl
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Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
GÖRÜNÜŞÜNÜN
ÖZELLİKLERİ
geçiren sığırcık(Sturnus
vulgaris)
gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
Kuş
betiminde
doğadaki
dış görünüşünün
ötürü, tam
yıltürünün
o bölgede
kalıp, yerli
tür statüsüne
girebilözellikleri
çok
önemlidir.
Bu
özellikler
bir
türün diğerinden
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önemli
(Resimipuçları
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Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
a- Göz çizgisi;
b- Kuyruksokumu;
c- Kuyruğun dış tüylerinin
renk ve şekli;
d- Kanat bantları;
e- Gerdan tüyleri;
f- Karın tüylerinin renk ve
şekli.

C- GÖZLENEN KUŞ TÜRÜNÜN
SERGİLEDİĞİ DAVRANIŞ
Gözlenen kuş türünün davranışı da önemlidir. Kuş
türlerinin davranışı onların tayininde çok işe yarar. Eğer bir
kuş besinini yerde arıyor (katatavuk veya narbülbülü) ve
yemini orada gagalıyorsa; ya da ağaç dallarında gezinerek
besinini arıyor (baştankaralar); yüzüyor; dalıyor veya gagasını çamura daldırıp yemini arıyorsa; ya da havada dalga
dalga bir aşağıya bir yukarıya doğru ani hareketler yaparak
uçuyorsa (ispinozgiller) ya da „V“ şeklinde grup halinde
(turnalar) uçuyorsa, tüm bu özellikler bize o kuş türü ile
ilgili önemli ipuçları verebilir.

D- KUŞ TÜRÜ TEK BAŞINA MI, YOKSA
GRUP HALINDE Mİ BULUNUYOR?
Kuş bireyi tek başına, ya da grup halinde mi
bulunuyor? Bazı kuş türleri sürüler halinde olmayı
yeğler (karga ve sığırcıklar); bazıları ise yalnızlığı tercih
eder (narbülbülü). Bu davranış şekilleri de o kuş türünün
betiminde bize önemli bilgiler verir.
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E- YER VE ZAMAN
Kuşun ne zaman ve nerede bulunduğu da o kuş
türünün tesbitinde önem kazanır. Bu yüzden aşağıdaki
bilgiler not edilmelidir: Bu nedenle gözlem yeri; tarihi ve
günün saatinin kaydedilmesi çok önemlidir.

a-- Gözlem tarihi;
b-- Gözlem yeri;
c-- Gözlemin yapıldığı günün iklim
koşulları
d-- Sis durumu;
e-- Bitki örtüsü;
f-- Sıcaklık;
g--Rüzgar;
ğ- Günün saati mutlaka yazılmalıdır.;

F- KUŞ TÜRÜNÜN BİLİNEN BİR TÜRÜN
BÜYÜKLÜĞÜ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
İzlenen Kuş Türünün Büyüklüğü Nedir ? Bir kuş
bireyinin dış yapısı hakkında fikir sürmek kolay değildir.
Bu nedenle o türün büyüklüğü, çok iyi bilinenlerinki ile
karşılaştırılır.
a-Serçeden daha küçük olan türler
b- Serçe büyüklüğünde olan türler
c- Serçeden daha büyük ve karatavuk büyüklüğüne kadar olan
türler
d- Karatavuktan daha büyük ve
güvercin büyüklüğüne kadar olan
türler
e- Güvercinden daha büyük ve
tavuk iriliğine kadar olan türler
f- Tavuktan daha büyük ve kuğu
büyüklüğüne kadar olan türler.
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Kuş türleri
çeşitli biyoekolojik
davranışa yönelebilir.
G- KUŞUN
SESİNİ KAYDETMEK
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus
gibi bazı türler,
Türe özgü kuşvulgaris)
ötüşü (biyoakustik)
de Ankatürün
ra’da besin kaynakbazı
ve hava
koşullarının
belirlenmesinde,
ayrıcalar
dışında,uygunlaşmasından
çok büyük önem
ötürü,
tam yıl o gibi
bölgede
kalıp, yerliusta
türolan
statüsüne
taşır. Karatavuk
ses taklidinde
türleregirebildikkat
ir(Kiziroğlu
1982/83).
Tablo
1’nintüre
incelenmesinden
de
edilmesi
dışında,
tüm ötücü
kuşların,
özgü ötüş motifleri
görüleceği
gibi, şu anda
doğal populasyonu
tükenen
iki
zamanla öğrenilecek
bir durumdur.
Bilindiği gibi
kuşlarda,
kuş türüerkek
bulunmaktadır.
Bunlar
kelaynak
ve yılanboyundur
sadece
bireyler öter.
O halde
bu özellik
de dikkate
(Resim
6 ve Kuş
7). türlerine özgü ötüş nağmelerine hakim
alınmalıdır.
olmak,
ornitolog(2015
için vazgeçilmez
zorunluluktur.
Tablo 1.birKiziroğlu
ve 2019)’nabir
göre
Türkiye’de Bu
da
zamanla
öğrenilir.
Kuşların
ses
motifleri
o kadarveçeşitli
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı
olabilmektedir
ki aynı tür, günün
farklı saatlerinde bile
alttür sayısı (NP=Nonpasseres;
P=Passeres;T=Toplam)
ötüş ve nağme motiflerini değiştirebilir. Kuşların seslerinin
alınması için en uygun zaman kuluçka dönemi öncesi ve
sonrasıdır. Kış aylarında kuş ötüşü çok nadirdir.

Ğ- KUŞ GÖZLEMLERİNİN LİSTELENMESİ
Kuş gözlemi yapan her kişinin, gözlem sonuçlarını
anında kaydetmesi gerekir. Bu listelerdeki veriler bilgisayar
ortamında daha sonra değerlendirilir. Hatta bu amaçla
Avrupa Bilgisayar Sistemine dahi girilebilir. Eğer o bölgede
daha önce kayıtlar yapılmışsa, onlarla karşılaştırma olanağı
doğabilir. Arazide profosyenelce yapılacak gözlemlerde,
her kuş türüne özgü verilen uluslar arası numaralı listeler
kullanılır. Bu maksatla her türe bir Avrupa kodu verilmiştir.
Bu listelerde kuş türlerinin statüleri; sayıları; tehlike
dereceleri ve gözlem yapılan bölgenin özellikleri ile gün
saati ve mevsim verilmelidir. Eğer bir kuş türü ile ilgili
çekinceler varsa, o türün derhal bir resmi çizilmeli ve dış
görünüşü ile ilgili tüy rengi; büyüklük ve davranış şekli de
not edilmelidir.
Not: Her kuş türünün adından once verilen rakam 14610 (e)
Çam baştankarası o türün Avrupa Kodunu ifade etmektedir.
Kısaltmalar için bkz. Sayfalar 41-43.
S= Türün Statüsü
(♂ = Erkek birey işareti; ♀ Dişi birey işareti)
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1- SERÇEDEN KÜÇÜK OLAN TÜRLER
ÖTÜCÜ KUŞLAR; PASSERİFORMES

1ÖTÜCÜ KUŞLAR; PASSERIFORMES

Baştankaragiller; Paridae
14610 (e) Çam baştankarası; Periparus ater (A.3; Y; BB; P.a.ater;
P.a.derjuguni)
Dış görünüm: (♂ 6,2 - 6,5; ♀ 6,1 - 6,3 cm): Ülkemizde yaşayan en küçük
baştankara türüdür. Kafa kısmı siyah, yanak bölümü ise beyazdır. Başka hiç bir
yerli baştankara türünde olmayan beyaz renkli ense lekesi dikkati çeker. Çenesi,
göğsün üst kısmına kadar siyahtır. Üst bölümü grimsi mavi; kanatta iki sıralı kanat
bandı görülür. Alt bölümü sarımsı beyazdır. Genç bireylerde yanak, ense lekesi ve
alt kısım daha çok sarımsı tonludur; kuyruk sokumu pas sarısı; kuyruk tüyleri koyu
gridir. Yumurta sayısı: Beyaz zeminli ve pas kırmızısı çok küçük koyu kırmızı
lekeli 4-13 yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 15,6 x 11,5 mm. Kuluçka süresi:
13 -14, Yavru süresi: 19 - 22 gündür.Birliktelik: Yuva müştereken yapılır; ♀
kuluçkaya yatar; yılda 2 kuluçka yapar. Yaşama alanı: Daha çok ibreli ağaçların
olduğu bölgeleri göknar, ladin ve nadiren de çam ormanları ve park ve bahçelerde
izlenir. Yuva yeri: Yuva sap, dal, kök ve daha çok yosun kullanılarak ve üstüne tüy,
kıl gibi yumuşak materyal konularak olur. Yapay tahta sandıkları, taş oyukları, ağaç
dalları veya topraktaki deliklerde yuvalanır. Besin: Ay çiçeği ve diğer tohumlar ile
omurgasızları yiyerek beslenir.
Ötüş: Alçak bir tonla "dih", "sisisisi", "vitıse vitıse vitıse vitıse", "gürr"’’vizü vizü
vizü’’ diye öter.
14620 (d) Mavi baştankara; Cyanistes caeruleus (A.2; Y; BB:
C.c.caeruleus)
Dış görünüm: (♂ 6,3 - 6,8; ♀ 6,4 - 6,8 cm):
İsminden de anlaşılacağı gibi mavi tüylü; mavi kafaplakası beyaz bir halka ile
sarılıdır; kafanın yan kısımları beyazdır; siyah olan göz arka çizgisi, enseden geçen
bir ense siyah çizgisi ile birleşir, bu çizgi siyah renkli gırtlağın enseye doğru incelip
beyaz olan yanağı sarması ile oluşur; sırtı yeşilimsi, kanat ve kuyruğu mavidir; alt
kısım gırtlak dışında sarıdır; karında siyah mavi uzunlamasına bir leke bulunur;
♀nin rengi daha mattır ve çenesi metalik mavi olduğu halde ♂'in beyazımsı
gridir; genç bireylerin üst bölümü yeşilimsi kahve ve beyazımsı yanağa sahiptir.
Yumurta sayısı: Beyaz zeminli ve üzerinde daha büyükçe kırmızı kahve lekeli
4
-12 yumurta bırakır. Besin olanağı fazla olursa bu sayı 9-15 yumurtaya kadar
çıkabilir. Yumurta ebatları: 15,7 x 11,4 mm. Kuluçka süresi: 12 -14 yavru
süresi: 20 - 22 gündür.
Yuva yeri: Yuvada sap, kök, dal ve soyulmuş ağaç kabuğu ile bol miktarda yosun
ve tüy, kıl gibi ve renkli yumuşak materyaller, taşıyarak kullanır. Türkiye’de yılda,
iki kuluçka gerçekleştirir.
Yaşama alanı: Daha çok yapraklı ve karışık ağaç ormanları, park ve bahçelerde
yaşamayı tercih eder. Büyük baştankara gibi daha iri olan türlerin aksine ,dağlık
alanların üst bölümünde rastlanmaz.
Besin: Ayak ve kısa güçlü gagasını kullanarak, ay çiçeği tohumlarını açma
becerisini gösterirken, tohumları çok marifetli bir şekilde tutup baş aşağıya doğru
da, durup dinlenmeden hareket eder ve diğer tohumlar ile omurgasızları yiyerek
ve daha çok kış aylarında besin kutularını ziyaret ederek oradaki tohumla
beslenir.
Ötüş: İlkbahar başlangıcında sürekli olarak ‘’zerrretetet"tsi tsi tsi", "tıserretetet",
"tıseitseitseirrrr" diye öter.
Bir çiftin yavrularına bir sezonda 7-9 bin adet tırtılı getirerek tüketmesi
söz konusudur. Bu tırtıllar orman zararlısı kelebeklerin tırtılı da olabilir.
Böylece mavi veya diğer baştankara türleri biyolojik savaşta önemli rol
oynar.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8
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Y

Türkçe Adı
Latince Adı
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Çam baştankarası
Periparus ater

1 2

Mavi baştankara
Cyanistes caeruleus
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1- SERÇEDEN KÜÇÜK OLAN TÜRLER
Çulhakuşugiller; Remizidae

14900 (d) Çulhakuşu; Remiz pendulinus
(A.2; Y; BB;R. p.pendulinus; R.p.menzbieri)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 5,5 - 5,8 cm): Alın, gagakökü - gözarası
ve başın yan kısmı siyah; kafaüstü, ense gri beyaz, boynun yanı
ve gırtlak beyaz; ön sırt kestane kahvesidir; tüylerin ucu sarımsı
beyaz; kuyruk tüyleri gri kahve, beyaz çevrelidir. Yumurta
Sayısı: Kirli beyaz zeminli 5 - 7 yumurta bırakır.Yumurta
ebatları: 16 x 11 mm. Kuluçka süresi: 12 -13., yavru süresi:
14 -17 gündür.
Yuva yeri: Yuvası bir sanat eserini andırır, torba şeklinde olan
ve yandan girişli yuvada kıl, yün, keçe ve bitki tüyleri kullanılır;
yuva müştereken yapılır. Ötüş: Çok sessiz "sih" ya da "si si si..."
diye öter.

Bıyıklı Baştankaragiller; Panuridae

13640 (e) Bıyıklı baştankara; Panurus biarmicus
(A.3; Y; E,I,A,M,D; P.b.biarmicus; P.b. kosswigi)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 5,9 - 6,3 cm): Gagakökü - göz arası ve
yanak tüyleri siyah ve bu siyahlık sakal çizgisi oluşturacak
şekilde uzamıştır; kafaüstü gri; üst kısım tarçın kahvesi; kuyruk
sokumu kırmızımsı tonlu; alt kısım beyaz veya gri beyazdır;
kuyruk oldukça uzun ve basamaklı, dış tüyleri en uzun tüyden
birkaç cm daha kısadır; rengi siyah beyazdır; dişi sakal çizgisiz;
kafaüstü açık kahve; kuyruküstü örtü tüyleri kahve.
Yumurta Sayısı: Beyaz renkli 5 - 7 yumurta bırakır.Yumurta
ebatları: 17 x 14 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14, yavru süresi: 15 -18 gündür.Yuva yeri:
Yuva sap ve sazdan yapılır; tüylerle donatılır. Ötüş: "ping - ping"
ve "çirrr" ya da "çün" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Çulhakuşu
Remiz pendulinus

1 2

Bıyıklı baştankaralar
Panurus biarmicus
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

106

Kamışbülbülügiller: Cettiidae

12200 (d) Kamış bülbülü; Cettia cetti
(A.2; Y; BB; C.c.cetti; C.c.orientalis)
Dış Görünüm: (♂ 5,8 - 6,8; ♀ 5,0 - 6,1 cm): Vücudun üst bölümü
kırmızımsı kahve ; alt kısmı daha açıktır. Yumurta sayısı: 4 - 6
yumurta bırakır. Kuluçka süresi: 11-13,Yavru süresi: 13 -15
gündür. Birliktelik: yılda 2 - 3 kuluçka. Yuva yeri: Yuva materyali
getirir, yuvayı ♀ yapar ve kuluçkaya da yatar.
Yaşama alanı: Sulak bölgelere yakın ve çok ağaçlık bölgeleri
sever; çalıların arasına gizlenerek yaşar. Ötüş: "çuih çuih çuih
çüihtititi" "çi" "tuik" ve "hüt" diye öter.

Uzunkuyruklu Baştankaragiller; Aegithalidae

14370 (d) Uzunkuyruklu baştankara; Aegithalos caudatus
(A.2; Y; BB; A. c. caudatus; A. c. tephronotus)
Dış Görünüm: (♂ 6,5 - 6,8; ♀ 6,3 - 6,5 cm): Vücut küçük ve
yuvarlak, kuyruk basamaklı ve oldukça uzun olup kırmızımsı
tonlu ve sMyah beyaz renklMdMr. Gaga kısa ve şMşkMn; kafa beyaz;
gözün üst kısmında genMş ve sMyah bMr band bulunur; sırt sMyah
ve omuz tüylerM, sırtın ortası ve kuyruk sokumu şarap kırmızısı
beyazdır; alt kısım beyaz, şarap kırmızısı kuyruk altı tüylerM
vardır; böğrü ve karın bölgesM gül rengM tonludur, kanat ve
kuyruk sMyah, kuyruk tüylerMnMn dış kısmı beyaz. Yumurta
Sayısı: Beyaz zemMnlM üzerMnde soluk kırmızı lekeler olan 7 -10
yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 14 x 11 mm. Kuluçka
süresS: 11 -13, yavru süresS: 12 -14 gündür. Yılda 1-2 kuluçka
gerçekleştMrMr.Yuva yerS:Keçe gMbM oldukça büyük ve gMrMş delMğM
yanda olan lMken, yosun, bMtkM yünü, tüy ve kıllardan oluşan bMr
yuva yapar.
Yaşama alanı:Yapraklı ve ibreli ağaç ormanları, park ve
bahçelerde yaşar. Kışın bahçe ve fundalıklarda gruplar halinde
hızlı ve sürekli ötüşlerini sergiler, daldan dala atlayarak diğer
kuşlara göz dağı vermeyi de ihmal etmezler.
Besin: Böcek, örümcek ve diğer omurgasızları yiyerek beslenir.
Ötüş: ‘’tsM-tsM-tsM’’ "tıserrrp" ve "sMsMsM" ‘’tsert tsert veya ‘’sMsM’’,
dMye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
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Kuş
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Aylar
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Cettia cetti
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Çıvgıngiller: Phylloscopidae

13110 (e) Cif Caf; Çıvgın; Phylloscopus collybita
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 5,5 - 6 cm): Üst kısım az çok kahvemsidir;
alt kısım beyaz; göğüsteki tüylerin kenarları sarı, kursak ve vücudun
yan kısımları biraz kahve tonludur. Yumurta sayısı: 6 - 7 beyaz
yumurta bırakır.Yumurta ebatları: 13 -17,7 x 10,5 - 13,7 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14. Yavru süresi:13 -15 gündür.Yuva yeri:
Yuvası küre gibidir; giriş deliği yandadır; sap, dal ve yosundan yapılır,
üst kısma kıl ve tüy koyar.
Yaşama alanı:Daha çok yapraklı ormanlar, bahçe ve parklarda
görülür;kışı güney bölgelerimizde geçirir. Besin: Ay çiçeği ve diğer
tohumlar ile omurgasızları yiyerek beslenir. Ötüş: ‘’zilp-zalp,zilpzalp’’"tısilp tısalp tısilptısalp" veya "trrrt..." diye öter.

13080 (d) Orman Söğüt Bülbülü; Phylloscopus sibilatrix
(A.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 7,2 - 7,9 cm): Gözüstü çizgisi canlı
kükürt sarısı; gırtlak ve kursak bölgesi sarı diğer alt kısım beyaz.
Ayaklar: Sarı kahve. Yumurta sayısı: Beyaz zeminli, üzerinde
kahve gri lekeler bulunan 5 -7 yumurta bırakır.Yumurta ebatları:
14 - 18,3 x 11,4 - 13,5 mm. Kuluçka süresi: 11 -13.
Yavru süresi: 12 -14 gündür. Ötüş: "ipp sıpp sippsippsippsipp
sırrrrrr" veya "düh" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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12930 (d) Yeşil söğütbülbülü(çıvgın); Phylloscopus
trochiloides
(A.1.2; G; I)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 5,6 - 5,8 cm): Kanat bantları açık
renklidir; göz üstü çizgisi belirgin, ayaklar koyu renklidir.
Yumurta sayısı: 5 - 7 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 11 -13,
Yavru süresi: 12 -14 gündür.
Ötüş: "çiye çiye" diye öter.

Mukallitgiller: Acrocephalidae

12430 (d) Kındıra kamışçını; Acrocephalus schoenobaenus
(A.2; G; Gd,D,E,A,I,Kd)

Dış görünüm: (♂ 6,55 - 6,9; ♀ 6,4 - 6,6 cm): Kafa plakası
sarımsı kahve ve tüylerde siyah orta çizgi bulunur; bu çizgiler
geniştir; gözüstü çizgisi sarımsıdır; sırt sarımsı kahve; kuyruk
sokumu sarımsı kahve; alt kısım sarımsı kahve gırtlak
beyazımsıdır. Yumurta sayısı: Kahve sarı 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 15,7 - 20,5 x 11,9 -15 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 10 -16 gündür.
Birliktelik: Yılda 1 - 2 kuluçka yapar; yuvayı ♀ yapar ve
kuluçkaya ♂ yatar; yavruları ikisi besler.
Yuva yeri: Kalın duvarlı sap, dal ve yosundan yapılan bir yuvanın
üst kısmında yumuşak materyal bulunur.
Ötüş: "void void void void" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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12510 (d) Saz bülbülü(ardıcı); Acrocephalus scirpaceus
(A.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ 6,2 - 7,0; ♀ 6,2 - 6,8 cm). Üst kısmı
kırmızımsı kahve; alt kısım pas sarısı ve beyaz; gırtlak ve karın
ortası daha açıktır, beyaz veya beyazımsıdır; beyaz olan
yumurtanın üzerinde yeşil lekeler bulunur.Sazlık bölgede sazdan
saza atlayarak hareket eder ve böcek, küçük örümcek ve
salyangozları yiyerek beslenir. Sazın üst bölümlerine öterek
çıktığında onu daha rahat izlemek mümkündür.
Yumurta sayısı: 3 - 6 yumurta bırakılır.
Yumurtaebatları: 16,3 - 21,4 x 12,4 - 14,7 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13,
Yavru süresi: 11 -14 gündür.
Birliktelik: Yılda 1, nadiren 2 kuluçka yapar.Afrika’da Sahra’nın
güneyinde kışı geçirir; düşmanlarından korunma amaçlı gece
göçünü yeğler ve her gece 450 km’ye ulaşan yolu alır ve yılda
6000 km’lik göç yolu kat eder.
Yuvayeri:Yuvaöncekitürebenzer;dişiyuvayı yapar; her ikisi
yavruları besler.
Ötüş:"çeç" "tiri tirirtier tier tier tier tserr tseeerr tsek tsek tiri tiri tiri
şıverk" diye ritmik olarak öter.
12590 (e) Sarı mukallit; Hippolais icterina
(A.3; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 7,5 - 8,2 cm): Üst kısım gri sarımsı zeytin
yeşili; altı kükürt sarısıdır.
Yumurta sayısı: Gül renkli tek tük siyah lekeli 4 - 6 yumurta
bırakır.
Yumurta ebatları: 17 - 21,5 x 12,4 -14,7 mm.
Yavru süresi: 11 -13.
Kuluçka süresi: 12 -14 gündür.
Yuva yeri: Çalılık ve ağaçlar üzerinde keçe gibi ve liken de
kullanarak yuva yapar.
Ötüş: "dideroid" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S
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G

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
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Aylar

Saz bülbülü(ardıcı)
Acrocephalus scirpaceus

1 2

Sarı mukallit
Hippolais icterina
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
G
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Yelpazekuyrukgiller: Cisticolidae

12260 (d) Yelpazekuyruk; Cisticola juncidis
(A.2 ;Y ;M,A,E,İ,D)
Dış görünüm: (♂ 4,7 - 5,3; ♀ 4,4 - 5,1 cm): Kısa, basamaklı,
ucunda siyah - beyaz lekeli kuyruğu vardır; tepe çizgili, alt kısım
açık, kanat kahvemsi sarıdır.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 11 -13,
Yavru süresi: 12 -14 gündür.
Birliktelik: Poligamdır; yılda 2 - 3 kuluçka yapar.
Yuva yeri: Dişi yuva materyali taşır, dişi hem yuvayı yapar hem de
kuluçkaya yatar.
Yaşama alanı: Nemli ve kuru mera ve sazlıklarda hatta tarlalarda
yaşar.
Ötüş: "dsip... dsip... dsip..." diye öter.

12270 (d) Sürmeli çalıkuşu (Dikkuyruk ötleğen); Pirinia
gracilis (A.3; Y; Gd,A,E,İ,M,D)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 5,6 - 5,9 cm): Kuyruk uzun ve ucunda
siyah beyaz bir bant bulunur; kuyruğunu ya dik tutar ya da yelpaze
gibi açar; üst kısım çizgilidir ve zeytin yeşili renklidir.
Yumurta sayısı: 5 - 7 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 13 -14.
Yavru süresi: 12 -14 gündür.
Ötüş: "tıser - vit" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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S
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Y

Türkçe Adı
Latince Adı
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Takvimi
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Yelpazekuyruk
Cisticola juncidis

1 2

Sürmeli çalıkuşu (Dikkuyruk
ötleğen);
Pirinia gracilis
3 4 5 6 7 8
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Y
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Ötleğengiller: Sylviidae

12750 (e) Çalı ötleğeni; Sylvia communis
(A.3; G; BB)

Dış görünüm: (♂ ve ♀6,8 -7,5 cm): Kuluçka döneminde üst
kısım grimsi kahve veya tarçın kahvesi kuluçka dışı dönemde
kafa kül grisi tonlu; gırtlak beyaz; diğer alt kısım beyazımsı; en
dıştaki kuyruktüyü grimsi beyaz.
Yumurta sayısı: Gri beyazımsı ve gri kahve lekeli 4 - 6 yumurta
bırakır.
Yumurta ebatları:16 - 20,9 x 12 -15,2 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13.
Yavru süresi:
9 -14 gündür.
Birliktelik: Yılda 2 kuluçka yapar.
Yuva yeri:uvasını
Y
yerinhemenüstündevebitkiparçalarıkullanarak
hazırlar.
Ötüş: "tıtıse tıtıse" "ved ved" diye öter.

Altıntavukcukgiller: Regulidae

13140 (d) Altıntavukcuk; Regulus regulus (A.1.2; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 5,3 - 5,6 cm): Erkeğin tepesinde portakal
rengi, dişininkinde sarı renkli bir kısım vardır; bu bölüm dişide de
sarı - siyah, ♀’de siyah bantlarla çevrelenir; üst kısım sarımsı
zeytin yeşili; alt kısım sarımsı kahve; göz bölgesi sarı gri; kanatta
iki adet dar beyaz leke bandı bulunur.
Yumurta sayısı: Beyaz zeminli ve üzerinde sarı gri lekeler
bulunan 8-11 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 12,1 - 14,6 x 9,2 - 11 mm.
Kuluçka süresi: 14-16,
Yavru süresi:
14-19 gündür.
Yuva yeri: Yuva nispeten büyük ve küre şeklindedir; yuva duvarı
kalındır; yosun, liken, sap ve kıldan yapılır; bazen dallara asılı
olarak da olur; ağaçların taç kısmında besin arar.
Ötüş: Çok hafif bir sesle "sisisisis..." veya daha kuvvetli olarak
"vit", "si" veya "sri", yada "tısihtısihtısihsrisırisırisırisıri..." diye
öter.

117

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Çalı Ötleğeni
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13150 (d) Sürmeli Altıntavukcuk; Regulus ignicapilla (A.2;
Y; D,A,Kd,M,E,I)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 5,3 - 5,5 cm): Önceki türe benzer; ondan
siyah renkli gözüstü çizgisi ile ayrılır; ayrıca kanat büküm
bölgelerinde portakal sarısı leke bulunur.
Yumurta sayısı: Soluk zeminli ve pas kırmızımsı lekeli 8 -10
yumurta bırakır.Yumurta ebatları: 14 x 10 mm.
Kuluçka süresi: 13 -16.
Yavru süresi: 13 -16 gündür.
Yuva yeri: yuvası önceki türe benzer.
Ötüş: Ötüşü önceki türü andırır; ama ondan daha keskindir.

10660 (d) Çitkuşu; Troglodytes troglodytes
(A.1.2; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 4,7 - 5; ♀ 4,5 - 4,7 cm): Üst kısım kırmızımsı
kahve, fitti, kuyruk sokumu ve kuyruk tüyleri bazen de sırt koyu
enine bantlıdır; dıştaki eluçma tüylerinin dış bayrakları sarımsı
beyaz lekelidir; alt kısım açık kahvemsidir; karın koyu bantlıdır.
Gözüstü çizgisi beyazdır.Kuyruk tüylerini dik olarak tutar.Çit,
çalılık ve ağaçcıklar üzerinde raks edercesine hoplayıp zıplar ve
bu arada o tostoparlak ve küçücük cüssesinden beklenmeyecek
şiddette çıkardığı sesi ile dikkati çeker.
Yumurta sayısı: Beyaz zemin üzerine pas kırmızısı lekelerle
bezenmiş 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 14,7 - 18,9 x 11,5 - 13,5 mm.
Kuluçka süresi: 14 -16,
Yavru süresi: 14 -20 gündür.
Birliktelik: Poligam; yılda 2 - 3 kuluçka yapar.
Yuva şekli ve yeri: Yuvası küre şeklindedir; giriş deliği yandadır;
birden fazla sayıda, daha çok yosun, saz, çalı çırpı ve tüylerle
donatılmış yuvayı erkek hazırlar ve sadece birinde kuluçkaya
yatarlar, diğerlerini ise dinlenmek için kullanır; özellikle kışın
birkaç birey hem koruma hem de yardımlaşma davranışı
sergileyerek bir arada aynı yuvayı paylaşırlar.
Yaşama alanı: Parklık ve çalılık bölgeler ile ormanlık alanlarda
rastlanır; kuyruğunu dikeltir.
Ötüş: "tit - tit - tit" veya "tıserr" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Sürmeli Altıntavukcuk
Regulus ignicapilla
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Çitkuşu
Troglodytes troglodytes
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Sıvacıkuşugiller: Sittidae

14690 (d) Anadolu sıvacısı; Sitta krüperi
(A.2; Y; M,Kd,I,A)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 6,9 - 7,2 cm): Anadolu'nun endemik bir
kuş türüdür; göğsündeki kırmızı - kahve lekesi ve kafaplakasının
siyah oluşu ile tanınır; kuyrukaltı tüyleri beyaz lekelidir; ♀'nin
kafa plakasındaki siyahlık daha azdır.
Birliktelik: Yavrular uçurulduktan sonra dört hafta boyunca
ebeveynlerince bakılırlar.
Yumurta Sayısı:3-5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 14-17 gündür.
Yavru Süresi:19-23 gündür.
Yaşama alanı: Ormanlık bölgelerde, parklarda ve fundalıklarda
yaşar.
Yuva yeri: Ağaçdaki oyuklarda yosun, tüy,yumuşak materyal
kullanarak yuva yapar.
Besin: Kışın tohumla, yazın eklem bacaklılarla beslenir.
Ötüş: "duid" "kui kui kui kui kui..." diye öter.

Ağaç Tırmaşığıgiller: Certhiidae

14860 (d) Orman tırmaşığı; Certhia familiaris
A.1.2; Y; Kd,M,I,E,D)
Dış Görünüm: (♂ 6,3 - 6,8; ♀ 6,1 - 6,5 cm): Üst kısım açık
kahvemsi pas rengi, beyaz veya beyazımsı uzunlamasına lekeler
bulunur; kafa biraz daha koyudur; gözüstü çizgisi beyaz, kuyruk
sokumu açık pas kahvesi; alt kısım parlak beyaz vücudun yanı
ve kuyruk tüyleri pas renkli tonludur.
Yumurta Sayısı: Beyaz zeminli ve pas kırmızısı lekeli olan 6 8 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16 x 18 mm;
Kuluçka süresi: 11 -13.
Yavru Süresi: 15-17 gündür.
Ötüş: "sri" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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14870 (d) Bahçe tırmaşığı; Certhia brachydactyla (
A.1.2; Y; M,A,I,Kd,E)
Dış Görünüm: (♂ 6,3 - 6,83; ♀ 6,1 - 6,5 cm): Önceki türden üst
kısmının daha koyu kahveli, beyaz lekeli ve daha çok gri kahve
oluşu ile ayrılır; vücudun yan kısmı ve kuyrukaltı örtü tüyleri
koyu kahvedir. Ağaç gövdesi üzerinde kuyruğunun desteği ile
yukarıya doğru direct olarak değil helezonik hareketler yaparak
ilerler.Uzun ve kavisli gagası ile ağaç kabuğundaki böcekleri
yiyerek beslenir. Bu nedenle kaba kabuklu meşe gibi ağaçların
olduğu karışık ormanları yeğler.
Yumurta Sayısı: Beyaz zeminli ve pas kırmızısı lekeli 6 - 8
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16 x 12 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13.
Yavru Süresi: 15 -17 gündür.
Ötüş: "sri" "ti ti..." "ti ti tısir - lui ti" diye öter.

Sinekkapangiller: Muscicapidae

13430 (c) Cüce sinekkapan; Ficedula parva
(A.2; T; BB)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 6,7 - 7,2 cm): Üst kısmı gri kahve;
boyun ve kafanın yan bölgeleri gri; gırtlak tarçın kırmızısı; alt
kısım beyaz, bazen kısmen pas sarısı tonludur; orta kuyt siyah
kahve, diğerleri, bazalde beyaz uç kısmı siyah veya gri kahvedir;
en dıştakinin dış tüy bayrağı daha koyudur; gençlerin gırtlağında
tarçın kırmızısı bölüm bulunmaz, burası beyazdır.
Yumurta Sayısı: Yeşilimsi ve soluk pas kırmızısı ve üzerinde
kırmızı lekeler bulunan 5 - 7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 17 x 18 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14.
Yavru Süresi: 14 -16 gündür.
Yuva yeri: Sap, yosun ve kıl kullanarak yuva yapar.
Ötüş: "tinktinktinkeidaeidaeida..." "çik" veya "tısırrr" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Serçegiller: Passeridae

15980 (e) Dağ serçesi; Passer montanus

(A.3; Y; BB)

Dış görünüm: (♂ 7,3 - 7,6; ♀ 6,9 - 7,2 cm): Kafaüstü ve
boynun arkası kırmızımsı kahve; gagakökü - gözarası ve gözün
arkası siyahtır; sırt kahve ve koyu çizgilidir; kuyruk sokumu
açık kahve, kulak bölgesi beyaz olup siyah lekelidir; alt kısım
gri beyazımsı; fitti üzerinde 2 beyazımsı bant vardır.
Yumurta sayısı: Değişken renkli 5 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 12,5 - 22,3 x 10,4 - 15,5 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yuva yeri: Serçeye göre daha sakindir. Kırsal mekanları
yeğler. Ağaç oyuklarında, sap, kıl ve tüy kullanarak yuva yapar.
Besin: Böcek larva ve tırtıllar ile tohum yer.
Ötüş: "tett tett" uçarken "tek tek" diye öter.

İspinozgiller: Fringillidae

16530 (e) Saka; Carduelis carduelis (A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 7,9 - 8,4; ♀ 7,6 - 7,8 cm): Yüz maskesi
kırmızı, kafaplakası, ense ve gagakökü siyah; kulak bölgesi beyaz,
bu beyazlık yüzün kırmızı olan alt kısmı ile birleşir; üst kısım kahve,
alt kısım kahvemsi ve beyazdır; kuyruk tüyleri siyah ve ucu beyaz;
en dıştakilerin iç bayrağında genişçe beyaz bir leke bulunur; ♀, ♂’e
benzer; yalnız kanat bükümündeki çıkıntı siyah olmayıp kahvedir.
Yumurta sayısı: Beyaz zeminli ve kırmızı lekeli 4 – 6 yumurta
bırakır.
Yumurta ebatları: 15,6 - 20 x 12,3 - 14,3 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.yılda 1-3 kez kuluçka yapabilir. Kışın
yemlikleri serçe ile birlikte; ancak çok az sayıda ziyaret edip
beslenirler.
Yavru süresi: 15 -17 gündür; yuva ve yaşama alanı C. chloris
gibidir.
Yaşam alanı: Kuluçka döneminde ,yüksek ağaçların bulunduğu
mezarlık, fundalık ve bahçelerde görülür. Yılın diğer dönemlerini
daha çok küçük gruplar halinde oradan oraya uçarak geçirir ve
tohumlu deve dikeni gibi bitkilerin tohumlarını yiyerek
beslenir.Beslendikleri noktada bir birey düşmanlara karşı
değişerek gözcü olarak görev yapar. ;
Ötüş: "tısivitt vitt vitt", "a-i", "ihtısi stie-ge-litt" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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16400 (e) Kanarya; Serinus serinus
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 7,5 - 7,9 cm): İspinozların en küçük
türüdür; sarı yeşil koyu lekelidir; ♂ parlak sarı göğüslü S. spinus’tan
kısa ve daha küt olan gagası ve uçarken kuyruk sokumunun sarı
oluşu ile ayırt edilir; kafaüstü siyah değildir.
Yumurta sayısı: 3 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 14,4 -17,6 x 11 - 12,7 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13.
Yavru süresi: 12-16 gündür,
Yaşama alanı: İbreli orman, ardıçlıklar, park, meyve bahçesi,
mezarlıklarda görülür; yerde kısa ve şişkin gagası ile küçük
tohumları arar ve yer.
Ötüş: Ağaç tepesi, çatının yüksek bir noktasında oturarak "girlitt",
"tısuit" diye öter.

16540 (d) Karabaş iskete; Spinus spinus (A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 7,6 - 8 cm): ♂’te Kafaplakası ve çene
lekesi siyah; kafa, göğüs ve üst kısım yeşilimsi sarı; karın beyaz ve
koyu lekelidir; kanat koyu ve 2 enine bantlı; kuyruk tüyleri
ortadakiler hariç sarı ve siyah uçlu; ♀’de siyah kafaplakası ve çene
lekesi olmayıp, daha çok kahvemsidir; ayrıca uzunlamasına koyu
lekelidir.
Yumurta sayısı: 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 14,7 - 18,5 x 11,1 - 13,6 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13. Yılda iki kez 3-5 yavru yetiştirir. Yavru
sayısı alabildikleri besin miktarına göre değişebilir. Özellikle
ladin tohum yılında daha fazla yavru yetiştirirler.
Yavru süresi: 15 -17 gündür. Yavrularını uçurduktan sora, gruplar
halinde hareket edip, daha çok kızılağaç ve huş tohumlarını yemek
üzere oradan oraya uçarlar.
Yuva yeri: Yazları oldukça dikkati çekmeden yaşamayı sever;
İbreli ve karışık ormanlarda kuluçkaya yatar; Yuvasını ibreli
ağaçların üst kısmına yapar.
Ötüş: "diyet diyetet...", "dieh", "ihç" diye öter.
1-
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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2- SERÇE BÜYÜKLÜĞÜNDE OLAN TÜRLER
Ağaçkakangiller: Picidae

8870 (d) Küçük ağaçkakan; Dendrocopus minor (A.1.2; Y;
BB) Dış görünüm: (♂ 8,5 - 9,3; ♀ 8,5 – 9,4cm): Erkeğin gaga
kılları daha açık veya koyu kahvedir, bunu izleyen geniş alın bandı
beyazımsı ve tüy uçları kahvedir, tepesi açık kiremit kırmızısıdır,
boynun üst kısmının ortası, ön omuz ve sırt ile kuyruküstü örtü
tüyleri donuk siyah, diğer omuz ve sırt tüyleri siyah beyaz enine
bantlıdır; siyah olan bıyık çizgisi dar, ama belirgindir; alt kısım gri
beyaz, özellikle göğüs sarı - kahvemsi tonludur; dişideki kahvemsi
beyaz alın bandı yay halinde tepenin ortasına kadar gider, arkadaki
beyaz tepe tüylerinin kenarları siyah ve lekelidir, diğer örtü tuyleri
erkeğe benzer.
Gaga: Kurşuni, alt gaga bazali mavimsi beyaz. Ayaklar: Kemik zeytin grisi.
İris: Erkekte koyu kiremit kırmızısı renktedir.
Yumurta sayısı: 5 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 17,3 -20,8x13,8-15,3 mm.
Kuluçka süresi: 10-12,
Yavru süresi: 19 -21 gündür.
Yaşama süresi: 6 yıla kadar yaşarlar.
Birliktelik: 1. yılın sonunda eşeysel olgunluğa ulaşır; sezon veya
muhtemelen sürekli evlilik yapar, müştereken yuva yapılır.
Besin: Beslenmenin tamamı hayvansaldır, daha çok böcek ve
larvaları yer.
Ötüş:Tek ötüşü D. major'a benzer; ama çok zayıf seri halinde
"kikiki..." ötüşü ile kerkenezi anımsatır; trompet vuruşu çok
yoğundur, uzun süren vuruşlardan oluşur, dakikada 19-20 vuruş
yapabilir, bu özelliği ile diğer ağaçkakan türlerinden ayırtedilir.

Ümüksıkangiller: Laniidae

15190 (d) Kara alınlı ümüksıkan; Lanius minor (A.3; G;
BB)
Dış görünüm: (♂ 11,5 - 12,3; ve ♀ 11,3 - 12 cm): Alın, göz
bölgesi siyah; üst kısım gri, alt kısım beyaz, göğüs ve yan
kısımlar kırmızı tonludur; fitti siyah orta kuyruk tüyleri siyah,
yandakiler siyah ve beyazlık bulunur;
Yumurta sayısı: Yeşilimsi beyaz zemin üzerinde gri kahve
lekeler olan 5 - 6 yumurta bırakır.Yumurta ebatları: 25 x 18
mm. Kuluçka süresi: 12 -13. Yavru süresi: 13 -15
gündür.Yuva yeri: Ince ve yeşil dallarla yaptığı yuvasını kök
ve sazla donatır. Ötüş: Ötüşü L.collurio'ya benzer, ayrıca
"kviell" sesini de çıkarır.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Baştankaragiller : Paridae

14410 (d) Mahzun(Akyanaklı) baştankara;Anadolu
baştankarası; Poecile lugubris
(A.2; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 7,2 - 7,4; ♀ 7,1 - 7,3 cm): Kafaplakası ve
gırtlak siyah, yanak bölgesi beyaz, sırt kahvemsi zeytin kahvesi,
karın beyaz ve açık kahve tonlu beyaz zeminli.
Yumurta sayısı: Üzerinde kahve kırmızı ve küçük lekeler
bulunan 4 - 9 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16,2 x 11,8 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 21 - 23 gündür.
Yuva yeri: Yuva müştereken yapılır; yuvada yosun kullanmaz,
bol miktarda kök, sap ve dal parçası, kokulu bitki yaprağı ile tüy
ve kıl gibi yumuşak materyal kullanır. Ötüş: Sessiz ve zayıf bir
şekilde "sisitörr" diye öter
14640 (e) Büyük baştankara; Parus major
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 7,3 - 7,7; ♀ 6,3 - 6,6 cm): En iri baştankaradır.
Yanak lekesi beyaz; bunun dışında kafanın diğer bölümleri ve
boyun siyah mavidir, bu kursak bölgesinden karnın ortasını da içine
alacak şekilde uzanır; alt kısmın diğer bölümleri sarı; sırt zeytin
yeşilidir; ♀’nin karın bölgesindeki siyah lekesi ♂’inkine göre daha
dardır.
Yumurta sayısı: Beyaz zeminli; üzerinde irili ufaklı kırmızı
kahve lekeler olan 4 -13 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 18 x 13,4 mm.
Kuluçka süresi: 13-14 gün.
Yavru süresi: 21 - 22 gündür.
Yuva yeri: Nerede ağaçlara rastlanırsa bu türlere rastlanır. Yuva
P.caeruleus'a benzer, yalnız ağaç kabuğu bulunmaz.
Besin: Daha çok böcek gibi omurgasızlar ve ay çiçeği ve benzeri
tohumları kuvvetli gagası ile kırıp içindekini yiyerek beslenir; bir
günde ağırlığından daha fazla besin yiyebilir; özellikle orman
zararlılarının, diğer türler gibi bir numaralı düşmanıdır.Kışın
yemlikleri en çok ziyaret eden bir türdür.
Ötüş: "pink pink", "ti - vuid", "tırerretetetet", "tısitısibeh", "titüsü",
"tısitısitısibeh tisi tısibeh tısitıbeh" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Tarlakuşugiller: Alaudidae

9740 (e) Orman toygarı; Lullula arborea
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 11 - 12; ♀ 9,5 - 10,5 cm): Küçük bir tepelik
kafadaki tüylerin biraz uzaması ile oluşmuştur; üst kısım pas
kahvesi ve her tüyün ortasında siyah bir kısım bulunur; kuyruk
sokumu pas kahvesi veya zeytin kahvesi; gözüstü çizgisi beyazımsı
sarıdır; kulak bölgesi pas kahvesi; alt kısım sarımsı beyaz, kursak
ve gırtlağın yan kısımları koyu lekelidir.
Yumurta sayısı: Beyaz zemin üzerinde küçük ve yuvarlak gri
kahve lekeli 4 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 18 - 24 x 14,5 -17,4 mm.
Kuluçka süresi: 13 -15,
Yavru süresi: 13 -15 gündür.
Birliktelik: Yılda 2 kuluçka yapar.
Yuva yeri: Yuvasını küçük kök, sap ve yosundan inşa eder.
Ötüş: "lulululu...." diye öter.

9760 (e) Tarla kuşu; Alauda arvensis
(A.4; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 11 - 12; ♀ 9,5 - 10,5 cm): Üst kısmı kahve;
gözüstü çizgisi sarı beyaz; gırtlak beyazımsı koyu lekeli; kursak
bölgesi ve vücudun yan kısmı açık pas kahvesidir; alt kısmın diğer
bölgeleri beyazdır.
Yumurta sayısı: 3 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 19,4 - 28 x 15 - 19,5 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 20 - 22 gündür.
Birliktelik: Yılda 2 - 3 kuluçka yapar; kur uçuşunda o yukarıya
doğru uçar ve havada kanat çırparak durur; bu davranış tür için
tipiktir.
Besin: Böcek, tırtıl, örümcek, küçük salyangozlarla beslenir.
Ötüş: "trrieh" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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9720 (e) Tepeli toygar; Galerida cristata
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 10,5 - 11,2; ♀ 9,7 – 10,8cm): Kafada sivri bir
tepelik vardır; vücudun üst kısmı gri kahve, kafa çizgili veya
lekelidir; kuyruk sokumu tek renkli lekesiz; gırtlak ortası beyazımsı
yan kısmı da kursak bölgesi gibi koyu lekelidir; alt kısım beyazımsı
sarı gridir; kuyruk tüyleri koyu kahve; en dıştaki çifti sarı kahvedir.
Ayaklar: Sarımsı kahvedir.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 19 - 24,8 x 15 - 18,3 mm.
Kuluçka süresi:12 -13.
Yavru süresi: 17 -18 gündür.
Yuva yeri: Yuvasını sap ve kökten toprağın üstüne yapar.
Besin: Bitkilerle beslenir, yavrularını böcekle besler.
Ötüş: "dididirieh" diye öter.

9780 (d) Kulaklı tarlakuşu; Eremophila alpestris (A.3; Y;
BB)
Dış görünüm: (♂ 10,6 - 11,2; ♀ 10,2 - 10,6 cm): Kulak tüyleri
uzamıştır; bunlar arasında da enine bir bant uzanır; kafanın üzeri,
yanak ve kursak bölgesi siyahtır; kafanın diğer kısımları siyah
kursak lekesi dışında sarıdır; üst kısım kırmızı kahve, gül rengi
tonlu; sırt koyu tüylüdür; alt kısım siyah, kursak lekesinden sonra
beyazdır; vücudun yanı grimsi kahve kırmızıdır; dişinin rengi daha
soluktur; kulak tüyleri kısadır.
Yumurta sayısı: 2 -5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 23 x 16 mm.
Kuluçka süresi: 10 -14.
Yavru süresi:17 -18 gündür.
Birliktelik: Kuluçkaya her iki eşem de yatar; yılda 2 kuluçka
yapar.
Besin: Bitki tohumları ve küçük böcekleri yer.
Ötüş: "taip", "tsi - di vi" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Kırlangıçgiller: Hirundinidae

9920 (f) İs(Kır); Kırlangıcı; Hirundo rustica
(A.5; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 12 - 12,7 cm); Ayak ve parmaklar tüysüz;
alın kırmızı kahve, üst kısmın geri kalan bölgeleri parlak siyah
mavidir; gırtlak kırmızı kahve, arkasında siyah mavi bant vardır; alt
kısmın diğer bölümleri beyaz ve az çok sarımsı kırmızımsı
tonludur; kuyruk tüylerinin, ortadaki hariç, iç bayrağı beyaz
lekelidir; kuyruk çatal gibidir.
Yumurta sayısı: 4 - 5 beyaz yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16,7 - 23 x 12,2 - 15 mm.
Kuluçka süresi: 14 -16,
Yavru süresi: 19 - 23 gündür.
Birliktelik: İlkbaharın müjdecisi olan kırlangıçlar, kuluçka
döneminin bitiminde sürüler halinde güneye göç ederler; bir defa
böyle yarım milyonluk bir sürü gözlenmiştir.
Besin: Havada uçarken yakaladığı böceklerle beslenir.
Ötüş: "vit vit" diye öterler.

10010 (e) Pencere (Ev) kırlangıcı; Delichon urbicum
(A.3; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 10,8 - 11,4 cm): Orta kuyruk tüyleri
diğerlerine göre 2 cm kısadır; ayak ve tırnaklarında beyaz tüyler
vardır; üst kısmı beyaz kuyru sokumuna kadar parlak siyah mavidir;
alt kısım beyaz; kuyruk tüylerinde beyaz lekeler bulunmaz.
Yumurta sayısı: 4 - 5 beyaz yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16,1 - 21,6 x 11,5 - 14,7 mm.
Kuluçka süresi: 15-17.
Yavru süresi: 20 - 23 gündür.
Birliktelik: Yılda 2 kuluçka yapar; ♂ ve ♀ münavebeli olarak
kuluçkaya yatarlar.
Besin: Nehir, göl veya çiftliklerin üzerinde uçarken böcekleri
avlayarak beslenirler.
Ötüş: "tısırr" alarm ötüşü olarak "sier" diye ses çıkarır.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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İs (Kır) Kırlangıcı
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Ötleğengiller: Sylviidae
12780 (d) Karabaşlı ötleğen; Sylvia atricapilla
(A.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 6,9 - 8 cm): Kafa plakası siyah; boyun ve
başın her iki yanı ve ense gridir; üst kısım, gri zeytin kahvesi; alt
kısım gri; gırtlak ve karnın ortası daha açıktır; ♀'de kafaplakası
kırmızı kahve; ense ve boynun yanı daha çok kahvemsidir.
Yumurta sayısı: 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 17 - 22,2 x 13 -15,8 mm.
Kuluçka süresi: 12 -13.
Yavru süresi: 14 -15 gündür.
Birliktelik: Yılda 2 kuluçka yapar; müştereken kuluçkaya yatılır.
Yuva yeri: Yuva gevşek ve daha çok kılla donatılmıştır.
Ötüş: "tıtıse tıtıse" diye öter.

12670 (d) Karabaşlı küçük ötleğen; Sylvia melanocephala
(A.3; Y; E,A,M,Kd,I,Gd)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 6,6 - 7,2 cm): Gözüstü çizgisi kırmızı ve
geniş; kafa siyah, gırtlak beyazdır.
Yumurta sayısı: 4 - 7 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 11 -14.
Yavru süresi: 12 - 15 gündür.
Yaşama alanı: Çalılık, açıklık orman, bahçe ve parklarda yaşar.
Ötüş: "çettettettett..." diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
Türkçe Adı
Karabaşlı Ötleğen

Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Sylvia antricapilla
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Karabaşlı Küçük Ötleğen
Sylvia melanocephala
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9 10 11 12
Y

140

Sinekkapangiller: Muscicapidae
13350 (e) Gri(Benekli) sinekkapan; Muscicapa striata
(A.3; G; BB)
Dış görünüm: (♂ 8,5 - 9; ♀ 8.3 - 8.7 cm): Üstü gri kahve,
kafa koyu çizgili; alt kısım beyazımsı gırtlak ve kursak bölgesi
çizgili; vücudun yanı biraz koyu çizgilidir.
Yumurta sayısı: Yeşilimsi veya sarımsı zeminli ve kırmızı
kahve lekeli 4 - 5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 11 – 13.
Yavru süresi: 12 -14 gündür.
Yuva yeri: Ağaç kovukları, hatta binalarda bile yuva yapar;
yuvasında ot, çalı çırpı ve yosun ile tüy, kıl kullanır.
Ötüş: "tısieh", "pist" veya "tisi - tek - tek" diye öter.

10990 (e) Narbülbülü,Kızılgerdan; Erithacus rubecula
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 6,7 - 7,6 cm): Ön göğüs, kafa ve boynun
yan kısımları, gırtlak pas kırmızısı;portakal sarısı renginde ; ön
göğüs mavi gri bir kısımla çevrelenir; üst kısım zeytin kahvesi; alt
kısım beyaz, yan bölümleri zeytin kahvesidir. Kapkara gözleri ile
hemen dikkati çeker.Genç bireyleri, erişkinlere hiç benzemez.,
kırmızı kahve tüy taşıyan gençler, ilk yılın sonuna doğru
erişkinlerin morfolojik yapısını kazanırlar.
Yumurta sayısı: Sarımsı ve soluk pas kahvesi lekeli 5 - 6
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16,9 - 22,2 x 13,8 - 16,3 mm.
Kuluçka süresi 13 -14.
Yavru süresi: 12 -15 gündür; yılda 2 kuluçka yapar.
Yuva yeri: Yuva kök, sap ve yosundan oluşur, tüy ve kıl ile
donatılır; yerde, ağaç oyuklarında, duvar deliklerinde yuva yapınr.
Ötüş: Gün doğuşu ve batışında, erkek bireylerin yavaş ve melodik
hüzünlü sesi duyulabilir. "tısik" veya "tsih" öter.ve ‘’zikk zikk’ diye
de tehdit ötüşü sergiler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
G

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
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Aylar

Gri(Benekli) sinekkapan
Muscicapa striata
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Narbülbülü, Kızılgerdan
Erithacus rubecula
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11060 (d) Mavigerdan (Buğdaycıl); Luscinia svecica
(A.2; G,Y; Gd,Kd,D,A,I,M)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 6,5 - 8,2 cm): Kuluçka döneminde üst
kısım kahve; gözüstü çizgisi sarımsı beyaz; çene, gırtlak mavi,
ortada parlak beyaz bir leke bulunur; kursaktaki mavilik alttan
siyah - beyaz ve pas kırmızısı üç bantla sarılır; ortadaki kuyruk
tüyleri kahvedir; diğerlerinin son kısmı kahve, başlangıç bölümü
pas kırmızısıdır; kuluçka dışındaki dönemde gözüsti çizgisi
sarımsıdır; gırtlak, çene sarımsı, az çok mavi ile karışmıştır; ♀’de
boyun ve gırtlak beyazımsı, bu beyazın yan kısımları siyah kahve
lekelerle sınırlanır; alt kısım ♂’e göre daha çok koyudur.
Yumurta sayısı: Yeşilimsi zemin üzerine soluk kırmızı - kahve
lekeli 5 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16,4 - 20,7 x 12,5 - 15,1 mm.
Kuluçka süresi: 12-14.
Yavru süresi: 13- 15 gündür. Güney bölgelerimizde de kışı
geçiren populasyonları vardır.
Yuva yeri:Yuvasını yerde veya çok alçakta ot sapı ve kök
kullanarak yapar.
Besin: Böcek tırtıl ve larvaları ile beslenir; besinini yerde arar.
Ötüş: "tek" veya "dip dip dip dip" diye öter.

13490 (d) Kara sinekkapan; Ficedula hypoleuca
(A.1.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 7,8 - 8,2 cm): Kuluçka döneminde
beyaz alın lekesi taşır; üst kısım siyah; kuyruk sokumu gridir;
alt kısım beyazdır; 6. eluçma tüyünün dış bayrağının temeli
beyazdır; kuyruk tüyleri siyah bazen beyazdır; Kuluçka dönemi
dışında üst kısım koyu kahve - beyazımsıdır; altı beyazımsı sarı
kahvedir; fittide beyaz veya sarımsı ve uçarken iyi görünen bir
bölge bulunur.
Yumurta sayısı: Açık mavi 5 - 7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 18 -13 mm.
Kuluçka süresi: 13 -15.
Yavru süresi: 12 -14 gündür.
Yuva yeri: Yuvada yaprak, saz, çalı, kök ve yosun kullanılır.
Ötüş: "vutivutivutivuti" veya "bit" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
G

Türkçe Adı
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Mavigerdan(Buğdaycıl)
Luscinia svecica
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Kara sinekkapan
Ficedula hypoleuca
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13480 (d) Bandlı sinekkapan; Ficedula albicollis
(A.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8 – 8,5cm): Kuluçka döneminde ♂’in
boynunda beyaz renkli geniş bir bant bulunur; diğer dönemlerde
♂ ve ♀ birbirine benzer.
Yumurta sayısı: Açık mavi renkli 5 - 7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 18 x 13 mm.
Kuluçka süresi: 12-13.
Yavru süresi: 14-16 gündür.
Ötüş: "sieb" diye öter.

11210 (d) Kara(Ev)kızılkuyruk; Phoenicurus ochruros
(A.2; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8 - 9,1 cm): Üst kısım koyu kül grisi, sırt
tüylerinin ortası siyah, alın, başın yanı, gırtlak ve göğüs siyah; alt
kısım beyaz gri; kuyruküstü örtü tüyleri pas kırmızısı; orta kuyruk
tüyleri gri, ucu pas kırmızısı, diğerlerinin tamamı pas kırmızısı;
dişinin üstü gri kahve, altı daha açıktır; kuyruk tüyleri ♂’teki
gibidir.
Yumurta sayısı: Beyaz 5 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 17 - 21,5 x 13,2 - 16,2 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14,
Yavru süresi: 18 - 21 gündür.
Birliktelik: Yılda 2 kuluçka yapar.
Yuva yeri: Çalı çırpı, saz, solmuş yaprak ve yosundan yaptığı
yuvasının üstüne yumuşak materyal olarak tüy ve kıl koyar;yuva
yerine çok sadıktır; bir sene önce yuvalandığı yere döner ve orada
yuvalanır.
Besin: Böceklerle beslenir.
Ötüş: "hui tıtıse, huid tıtıse tıtıse tıtıse", "fuid, tek tek" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Bandlı sinekkapan
Ficedula albicollis
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Kara(Ev)kızılkuyruk
Phoenicurus ochruros
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11220 (e) Kızılkuyruk(Bahçe kızılkuyruğu.); Phoenicurus
phoenicurus
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 7,1 - 8,2 cm): Kuluçka döneminde ön alın,
kafa, boynun yan bölgeleri, gırtlak ve kursak bölgesi siyahtır; üst
kısmın diğer bölümleri kül grisi kuyruk sokumu ve kuyruk üstü örtü
tüyleri pas kırmızısı; siyah kursağın geri kısmı pas kırmızısı, daha
geriye doğru rengi açılır; kuyruk koyu kahve, dış kısımları pas
kırmızısı; kuluçka dışındaki dönemde beyaz olan ön alnın etrafında
kül grisi tüylerle çevrili bölüm vardır; ♀’de üst kısım gri kahve, alt
kısım açık kırmızımsı kahve, kuyruk sokumu ♂’teki gibidir.
Yumurta sayısı: 5 - 8 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16,1 - 21 x 12,3 - 15,1 mm.
Kuluçka süresi: 13 -15.
Yavru süresi: 13 -17 gündür.
Birliktelik: Poligamdır. yılda 2 kuluçka yapar.
Yuva yeri: Yuva ot sapı, kök, yosun ve yaprak kullanılarak yapılır.
Besin: Tırtıl, böcek ve diğer omurgasızları yer.
Ötüş: keskin "fuid" ve "tek tek tek" diye öter.

11460 (e) Kuyrukkakan; Oenanthe oenanthe
(A.3; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,9 - 9,9 cm): Kulak bölgesi siyah, ön alın
ve gözüstü çizgisi beyazdır; kuyruk sokumu beyaz; diğer üst kısım
gri; kahve tonlu; gırtlak ve göğüs açık pas kırmızısı renkli; alt
kısmın diğer bölümleri pas sarısı tonlu; ortadaki kuyruk tüyleri
siyah, bazali beyazdır; ♀’de alt kısım ♂’e göre daha kahvemsidir;
üst kısım tarçın kahvesi, kuyruk sokumu beyazdır; açık mavi renkli.
Yumurta sayısı: 5 - 7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 18,4 - 23,2 x 14 -16,5 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14.
Yavru süresi: 17 -19 gündür.
Yaşama alanı: Çıplak araziler, stepler kayalıklı bölgelerde yaşar.
Yuva yeri: Kök, sap ve küçük dallarla yuva yapar; tüy ve kılları üst
materyal olarak kullanır.
Ötüş: "töfc tök" diye öter.

147

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Bahçe kızılkuyruğu
Phoenicurus phoenicurus
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Kuyrukkakan
Oenanthe oenanthe
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11440 (e) Toprakrenkli(Boz)kuyrukkakan; Oenanthe
isabellina
(A.3; G; BB)
Dış görünüm:(♂ ve ♀ 9,3 - 10,3 cm): Büyük ve bacakları diğer
kuyrukkakan türlerine göre uzundur; gagakökü -gözarasında siyah
bir bant vardır; sırt pas kahvesi, gırtlak açık, diğer kısımlar kahve
sarı, kahve beyazdır; kuyruk tüylerinin bazali beyaz, ikinci yarısı
siyahtır; kanatlar kahve - beyazdır.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 13 -14.
Yavru süresi: 14 -16 gündür.
Ötüş: Taklit yapar ve sesli öter.

11490 (d) Çöl kuyrukkakanı; Oenanthe deserti
(A.1.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,8 - 9,8 cm): ♂’te gırtlak ve yanak siyah;
kafa, sırt ve karın pas kahvesi; kanat siyah; tüyün bazali beyaz diğer
kısımlar siyah; ♀’de gözüstü çizgisi açık renkli pas kahvesi, karın
daha açıktır.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 12 -13.
Yavru süresi: 14 -15 gündür.
Besin: Tırtıl, larva, böcek ve diğer omurgasızları yer.
Ötüş: "trütrütitü" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Toprakrenkli(Boz)kuyrukkakan
Oenanthe isabellina
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Çöl kuyrukkakanı
Oenanthe deserti
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11570 (d) Akkara kuyrukkakan; Oenanthe albonigra
(A.1.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,9 - 9,9 cm): Tepe kısmı beyaz, vücudun
üst ve alt bölümleri, ayakların çıktığı bölüme kadar siyahtır; alt
kısmın geri kalan tarafı beyazdır; gaga tepe bölümü arasında siyah
bir band bulunur,♂’te gırtlak ve yanak siyah; kafa, sırt ve karın pas
kahvesi; kanat siyah; tüyün bazali beyaz diğer kısımlar siyah; ♀’de
gözüstü çizgisi açık renkli pas kahvesi, karın daha açıktır.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 12 -13.
Yavru süresi: 14 -15 gündür.
Besin: Tırtıl, larva, böcek ve diğer omurgasızları yer.
Ötüş: "trütrütitü" diye öter.

Serçegiller: Passeridae

15910 (f) Ev serçesi; Passer domesticus
(A.5; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 7,6 - 8,3 cm): ♂’te kafaüstü kül grisi;
gagakökü - gözarası ve gözün arkasında siyah bir çizgi bulunur;
gırtlak ve kursak siyahtır; kulak bölgesi beyaz veya grimsi
beyazdır; gözüstü çizgisi beyazdır; bunun üzerinde geniş ve
boynun altına kadar giden kestane kahvesi bir halka bulunur; sırt
kırmızı kahve ve koyu çizgilidir; kuyruk sokumu gri; alt kısım
kirli beyaz; kanat üstünde beyaz bir bant vardır; ♀’nin kafaüstü
gri kahve; sırt siyah kahve ve sarımsı kahve çizgili; kuyruk gri
kahve; güç açık kahve; alt kısım kahvemsi gri.
Yumurta sayısı: Beyaz zeminli ve kahve siyah lekeli 6 - 8
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 19,1 - 25,2 x 13 - 16,9 mm.
Kuluçka süresi: 12 -13.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yuva yeri: Binaların çatılarında çalı, sap ve tüy
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı

Akkara kuyrukkakan

Latince Adı
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Kuş
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1 2
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G
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16110 (d) Kar ispinozu; Montifringilla nivalis
(A.2; Y; D,E,Gd,A,Kd)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 11,7 - 12,5 cm): Kafa kül grisi; sırt
kahve; gırtlak tüyleri siyah, etrafı açık renkli olup ilkbaharda
aşınır; alt kısım sarımsı beyaz; kanatların üzerinde büyük bir
leke bulunur; en dıştaki kuyruk tüyleri tamamen beyaz, diğerleri
beyaz ve uçları koyudur; ortadaki kuyruk tüyleri koyu ve etrafı
kahvemsi beyazdır.
Yumurta sayısı: Beyaz renkli 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 24 x 17 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 16 -18 gündür.
Yuva yeri: Yuva sap ve yosundan oluşur, üstte tüy ve kıl
kullanır; yuvasını yerde veya kaya parçaları arasında yapar.
Ötüş: "şittişı şittişe...", "tıseuik", "pitş" diye öter.

Kuyruksallayangiller: Motacillidae

10170 (d) Sarı kuyrukkakan; Motacilla flava
(A.3;Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8 - 8,5 cm); Arka parmak tırnağı uzundur;
kuluçka döneminde kafa ve boynun arkası gri; kulak bölgesi biraz
daha koyudur; gözüstü çizgisi beyazdır; sırt yeşilimsi sarıdır; alt
kısım sarı; en dıştaki iki kuyruk tüyleri beyaz; kuluçka dönemi
dışında kafanın üstü kahvemsi, gözüstü çizgisi sarımsı, sırt
kahvemsi sarı yeşildir; alt kısımdaki sarılık daha azdır; kuluçka
dönemi dışında ♂, ♀'ye benzer;
Yumurta sayısı: 5 - 6 sarımsı ve kahve gri lekeli yumurta bırakır;
Yumurta ebatları: 16,3 - 21 x 12 - 15,3 mm;
Kuluçka süresi: 13 -14,
Yavru süresi: 23 - 25 gündür;
Birliktelik: ♀ kuluçkaya yatar;
Yuva yeri: Yuvası saz, kök ve yosundan yapılır;
Besin: Çekirge, küçük böcek, tırtıl, örümcek ve küçük
salyangozları severek yer;
Ötüş: "psuip" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
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Takvimi
Aylar
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10175 (e) Maskeli kuyrukkakan; Motacilla flava feldegg
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,2 - 8,7 cm): Yurdumuzda en sık rastlanan
ve üstteki türün bir alttürüdür; bu alttür kafaüstünün tamamen siyah
olması ile dikkati çeker; gözüstü çizgisi daha geniştir; ♀, ♂’e göre
daha mattır; diğer özellikleri türe benzer.
Ötüş: "srie" diye öter.

10200 (e) Ak kuyrukkakan; Motacilla alba
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,7 – 9 cm): Arka parmak tırnağı kısadır;
kuluçka döneminde alın ve tepenin ön kısmı, kafa ve boynun yan
kısımları beyazdır; kafa plakası ve ense siyah, sırt gri, gırtlak ve
kursak bölgesi siyahtır; alt kısmın diğer bölümleri beyazdır; en
dıştaki kuyruk tüyleri beyazdır; kuluçka dönemi dışında gırtlak
beyaz, nal şeklinde kursak bandı siyahtır; siyah renkli kafa ve
kursak tüylerinin kenarları gridir; ♀ biraz daha açık renklidir; kafa
ve kursaktaki beyaz tüylere gri de girmiştir.
Yumurta sayısı: 5 - 6 beyaz yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 16,7 - 22,3 x 13,1 -16,2 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 13 -14 gündür.
Besin: Böcek, tırtıl veya larvalarını yer.
Ötüş: "tısississ" ya da "tısievit tısievit" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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10040 (d) Kır incirkuşu; Anthus campestris
(A.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ 8,7 - 9,7; ♀ 8,3 - 9,2 cm): Üstü sarı gri kahvedir,
sadece hafif çizgili altı açık sarı beyazdır; kursak bölgesi biraz açık
kahvemsi ve küçük lekelidir; en dıştaki kuyruk tüyleri beyazımsı, iç
bayrağı koyu renklidir; gözüstü çizgisi daha açık renklidir.
Yumurta sayısı: Beyazımsı küçük kahve ve gri lekelerle donanmış
4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 19 - 23;8 x 14,2 - 17,1 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14.
Yavru süresi: 12 -14 gündür.
Birliktelik: ♀ kuluçkaya yatar; yerde kuru otlar üzerinde yuva
yapar.
Besin: Böcek larva ve erginleri ile beslenir.
Ötüş: 'tisihp" veya "tısirlei", "tısirrli tısirrli" veya "griedlihn
griedlihn" diye öter.

İspinozgiller: Fringillidae 16360 (f) İspinoz; Fringilla

coelebs
(A.4; Y; BB);

Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,2 - 9,2 cm): Ön alın siyah; kafaplakası
enseye kadar kül grisi; sırt kırmızı kahve; kuyruk sokumu sarımsı
zeytin yeşili; kulak bölgesi ve alt kısım kahvemsi şarap kırmızısı;
karnında daha açık renklidir; kanat üzerinde beyaz 2 bant bulunur;
kuyruk tüyleri koyu, en dıştakinin her iki yanında beyaz leke vardır;
♀’de kafaplakası kahve; ortada daha açık üst kısım zeytin yeşili;
kuyruk sokumu yeşilimsi; alt kısım kahvemsi gri.
Yumurta sayısı: Gri veya mavi zeminli ve açık kırmızı lekeli 4 - 7
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 17 - 22,8 x 13,2 - 15,8 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 14 -19 gündür.
Yuva yeri: Sap yosun ve likenden olan yuvasını ağaçlar üzerinde
yapar.
Ötüş: "pink", "cüp", "fuitt", "kik" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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17100 (d) Şakrak; Pyrrhula pyrrhula
(A.2; Y; BB: P. p. pyrrhula; P. p. [rossikowi or
paphlagoniae])

Dış görünüm: (♂ ve ♀ 9,3 - 9,8 cm): Kafaüstü plakası ve
yüzmaskesi metalik siyah; kafanın diğer kısımları ve boyun, alt
boyun gibi kırmızıdır; karın beyaz, sırt gri, kuyruk sokumu saf
beyaz; kuyruk tüyleri mavi siyah; kanat aynası beyaz; telekler
siyah, kısmen mavi kenarlı ♀’de kırmızı renk yerine pas kahvesi
hakimdir. Oldukça sişkin ve tohum yemeye uygun bir siyah gagası
vardır.
Yumurta sayısı:Açık mavi zeminli ve kırmızı kahve lekeli 4 - 5
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 17 - 22,2 x 13 -15,4 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.Kuluçka döenminde kendisini hiç
fark ettirmeyecek şekilde davranır.
Yuva yeri: Ağaçcıklı ibreli ve yapraklı ormanlar, mezarlık, park
ve bahçelerde görülür. Çalı, sap, kıl kullanarak yuvasını
çalılıklarda yapar.
Ötüş: çok yumuşak ve ıslık çalarcasına "diu diü diü" ‘’bit-bit-bit’’
diye öter.

16490 (e) Florya,Yeşilim;Yelve; Chloris chloris
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀8,7 – 9 cm): Sarı yeşil gri ve gri kahve
tüyler de karışmıştır; büyük teleklerin dış bayrağı sarıdır; kuyruk
tüylerinin çoğunun bazali tamamen sarıdır; ♀ daha çok soluk
renklidir;
Gaga:Kuvvetli ve büyük; yüksekliği uzunluğundan biraz daha
azdır.
Yumurta sayısı: Beyaz ve kırmızı lekeli 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 17,2 - 24,1 x 12,2 - 16,1 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14.
Yaşama süresi: 15-18 gündür.
Yuva yeri: Sap, çalı ve yosun ile tüy, kıldan oluşan bir yuva
yapar.
Yaşama alanı: Çalılık ve ağaçlık bölgelerde sürüler halinde
görülür.
Ötüş: "duy duyui", "ihç", "gigigigigig", "girr", "duyul duyul" diye
öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Kirazkuşugiller: Emberizidae 18600 (d) Kaya kirazkuşu;

Emberiza cia
(A.2; Y;Gd,A,I,Kd,D;E)

Dış görünüm: (♂ ve ♀ 9,2 -8,5 cm): ♂’te kafa ve boyun kül grisi,
kafanın üstü koyu çizgili; kafaüstünün her iki yanında siyah ve
uzunlamasına çizgi olup, bir diğer çizgi gagakökü – göz arasındadır; bir
başka çizgi de bıyık çizgisi olarak kulak bölgesinin arkasından yukarıya
doğru uzanır; sırt kırmızı kahve ve koyu çizgili; kuyruk sokumu pas
kahvesi, alt kısım kırmızımsı tarçın kahvesidir; en dıştaki kuyruk tüyleri
beyaz ve kama şekilli leke taşır; ♀'nin gırtlağı kahvemsi gri; diğer kısımlar
kahvemsi gri ve siyah çizgilidir.
Yumurta sayısı: Beyaz zeminli siyah kahve lekeli 4 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 22 x 16 mm.
Kuluçka süresi: 13 – 14.
Yavru süresi: 17 - 19 gündür.
Yuva yeri: Yuvasını bağlık alanlarda yerde yapar.
Ötüş: "tısipp" veya "tısititit" diye öter.

18660 (e) Kirazkuşu; Emberiza hortulana
(A.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,5 - 9,1 cm): ♂ kafası ve boynu yeşilimsi gri;
gırtlak ve bıyık çizgisi sarıdır; alt kısım kahvemsi tarçın renkli; kuyruk
tüylerinin en dıştaki çiftinde kama şeklinde beyaz bir leke bulunur; ♀
soluktur; kafaplakası kahve ve koyu çizgili; gırtlak ve bıyık çizgisi soluk
sarıdır; kursak lekeli; karın sarımsı - kahve renklidir.
Yumurta sayısı: Kırmızı beyaz veya bulanık beyaz zeminli ve gri siyah
lekeli 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 18 - 22,5 x 14,3 - 17 mm.
Kuluçka süresi: 12 – 13.
Yavru süresi: 15 - 17 gündür.
Yuva yeri: Sap, kök ve kıldan yapılan yuva genellikle hemen toprağın
üzerindedir.
Ötüş: "gük", "trütrütrütrü trüee" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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18810 (e) Karabaşlı kirazkuşu; Emberiza melanocephala
(A.4; G; BB)
Dış görünüm:(♂ ve ♀ 9,4 - 9,9 cm): ♂’de kafaplakası, gırtlağa kadar
siyahtır; gırtlak ve alt kısım sarıdır; sırt pas kahvesi; kuyruk sokumu
kahve; en dıştaki kuyruk tüylerinde kama gibi beyaz leke bulunmaz; ♀
önceki türe benzer; kuyruk sokumu sarımsı pas renklidir; alt kısım sarımsı
beyaz; göğüste kahvemsi bir ton hakimdir.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 12-14.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yuva yeri: Çalı ve çitlerde, yerde veya biraz yukarıda sap ve kıldan
yaptığı yuvasını kurar.
Ötüş: "tısitt", "tısieh", "tısitısi tısitısiu" diye öter.

3- SERÇEDEN DAHA BÜYÜK VE KARATAVUK
BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR OLAN TÜRLER
TAVUKLAR: GALLIFORMES
Tavuksugiller: Phasianidae

3700 (e) Bıldırcın; Coturnix coturnix
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 10- 11,6; ♀ 11 – 11,9 cm): Erkeğin kafaüstü
kahve siyah, tüy uçları sarı kahvedir; enseye kadar uzanan gözüstü
çizgisi sarımsı beyazdır; kafanın yan kısımları, çene ve gırtlak
soluk kahvemsidir; karın ve kuyrukaltı tüyleri krem beyazıdır;
dişinin üstü erkeğe benzer; kafanın yanı kahvemsi beyaz olup açık
kahve kulak örtütüyleri taşır; çene ve gırtlak kahvemsi beyazdır;
öngöğsün üstünde dar veya geniş bant sarı kahvemsi bir çift kılıç
gibi kahve leke taşır; karın ve kuyrukaltı tüyleri kahvemsi
beyazdır.
Gaga: Kemik kahvesi beyazdır.
Yumurta sayısı: 7 -14 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 25 - 33,9 x 20 - 25 mm; mart başından
itibaren yumurta bırakılır.
Kuluçka süresi: 16 - 17 gündür.
Yavru süresi: Yavrular yumurtadan çıktıktan 19 gün sonra
uçabilirler, 4 - 7 haftalık olunca aile dağılır.
Yuva yeri:Yuva yerini dişi seçer ve yuvayı da sadece dişi yapar.
Yaşama süresi: 4 - 7 yıl yaşarlar.
Birliktelik: 1 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar;
Besin: Küçük tohum ve daha çok böcekleri severek yerler;
ilkbaharda böcek, sonbaharda tohumları yerler.
Ötüş: "vık", "pik - per - krau", "krau - per - bik" şeklindedir
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Ebabilgiller: Apodidae

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Ebabilgiller: Apodidae
7980 (e) Akkarın ebabil; Tachymarptis melba
(A.3; G; BB)
Dış Görünüm: (♂21,9 - 24; ♀ 21,5 - 23,5 cm):Üst kısım, yanak,
boynun yan kısımları, gırtlak bandı, kuyrukaltı örtü tüyleri ve kanat
örtü tüyleri gri-kahve; üst kısım çok soluktur; kanat ve kuyruk daha
koyudur; gırtlak, göğüs ve vücudun alt kısmı beyazdır.
Gaga: Kemik siyahı.
Ayaklar: Et rengi, parmak uçları koyu kahve,tırnaklar siyahtır.
İris:Siyahtır.
Birliktelik: 1. yıl sonunda eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup
sezon evliliği yapar.
Yumurta sayısı: 1 - 3 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 26,5 - 35 x 16,9 -18,3 mm.
Kuluçka süresi: 20 - 23,
Yaşama süresi: 53 - 66 gündür; en yaşlı halkalı bir birey 26 yıl 15
gün yaşamıştır.
Besin: Böcek ve örümceklerle beslenir.
Ötüş: "tritritritririririri..." veya "trihihihi..." diye öter.

Sığıcıkgiller: Sturnidae

15870 (d) Çiğdeci, Acridotheres tristis
(A.2; Y; M,E)
Dış Görünüm: Genelde kahve renklidir; kafa ve göğüs koyu gri
ve kanat bağları, kuyruküstü ve omuzu kremi beyazdır;göz
etrafındaki çıplak halka sarıdır;her iki eşem de benzer
görünüştedir. Gaga: Sarı. Ayaklar: Sarı. İris: Siyah.
Birliktelik: Kuluçka döneminde toplu olarak yaşarlar;gün
batımında sürüler halinde uyumak için ağaçlar üzerinde tünerler.
Yumurta sayısı:2-5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 14-15 gündür, her iki eşem de kuluçkaya yatar.
Yavru süresi: 30-35 gündür.
Yaşama alanı: Daha çok savan, çalılık, tarla, sehir banliyöleri ve
kenar semtlerde izlenir.
Yuva yeri: Çiftleşme döneminde çok saldırganlaşır, revirine giren
diğer kuş türlerine saldırır;ağaç oyuk veya binalarda uygun
yerlere, ot, kök ve daldan yaptığı tabak şeklindeki yuvada
yuvalanır.
Besin: Meyve, tohum, solucan ve besin artıkları ile beslenir.
Ötüş:”gur gur” kuik ve klik” diye öter, hatta insan sesini de taklit
edebilir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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7950 (e) Kara sağan,Ebabil; Apus apus
(A.3; G; BB)
Dış görünüm: (♂ 16,6 - 18,7; ♀ 16,3 - 18,3 cm): İs rengi,
kahvemsi siyah üst kısım ve vücudun altı mavi leylaki veya parlak
metalik yeşildir; gırtlak mat gri beyazımsıdır; karın, böğür ve
kuyruk sokumu dar ve gri beyaz uçlu kuyruk tüyleri; küçük, orta ve
büyük ile dış kol örtü tüyleri koyu kahvedir; eluçma tüyleri ve
eluçma örtütüyleri koyu dış tüy bayraklıdır; kanat örtütüyleri ve
kuyrukaltı örtütüyleri kahvemsi ve tüy uçları beyazdır.
Gaga: Siyah.
Ayaklar: Siyahımsı et rengi.
İris: kahve. Birliktelik: 2. yılın sonunda eşeysel olgunluğa ulaşır;
monogam olup, sezon evliliği yapar.
Yumurta sayısı: 2 - 3 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları:22 - 29 x 16,2 -18 mm.
Kuluçka süresi: 18 – 20.
Yavru süresi: 17 - 20 gündür.
Yaşama süresi: 19 - 21 yıl yaşarlar.
Besin: Böcek ve örümcekleri yiyerek beslenirler.
Ötüş: Bir dizi halinde "sirr", "srih", "sprih" veya "birss" diye öter.

YAĞMUR KUŞLARI: CHARADRIIFORMES
Yağmurkuşugiller: Charadriidae

4690 (e) Kolyeli küçük yağmurcun; Charadrius dubius
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 10,8 – 12,2; ♀10,9 - 12,3 cm): Erkeğin siyah
maskesi ve siyah alın bandı, dar ve beyaz gözüstü çizgisi ile kontrast
oluşturur; alın toprak kahvesidir; çene, gırtlak ve boyun halkası
beyazdır; bunu ön omuzu saran, bireysel olarak farklı genişlikteki
siyah gırtlak bandı izler; sırt, kuyruk sokumu, omuz koyu kum
kahvesidir; alt kısım beyazdır; dişinin yanağı açık kahvedir; dar ve
sarı göz halkası ile ayırt edilir.
Gaga: Siyah,
Ayaklar:Kahvemsi et renginde veya soluk sarı yeşilimsidir. İris:
kahve siyahtır.
Yumurta sayısı: 4 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 27 - 33:8 x 18,9 - 23,7 mm.
Kuluçka süresi: 22-28.
Yavru süresi: 29 - 32 gündür.
Yaşama süresi: En fazla 7 yaşına kadar yaşarlar.
Yuva yeri: Revir ve yuva yerini erkek seçer.
Birliktelik: 10-11 aylık iken eşeysel olgunluğa ulaşır.
Ötüş: "pium - diu - tiü" "pi pi üpi pi" veya "di di di...." diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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KUZGUNKUŞLARI; CORACIIFORMES
Yalıçapkınıgiller: Alcedinidae 8310 (d) Yalıçapkını; Alcedo atthis
(A.2; Y; BB)
Dış görünüm:(♂ 7,6 - 8;♀ 7,6 – 8,2cm): Kafaüstü koyu yeşil - turkuaz
mavisi; üst gaganın bazalinin yan kısımlarında pas kahvesi bir leke vardır;
bunun altında göze doğru dar siyah bir bant yer alır; kulak örtüsü pas
kahvesidir; bıyık çizgisi mavi - mavi yeşildir; gırtlak tüyleri beyazdır; ön
göğsün yan kısımları turkuaz, alt kısmın diğer bölümleri pas renkli - kestane
kahvesidir; karnın ortasının rengi açıktır; kuyruk tüyleri'nin altı gri kahve,
üstü yeşil mavidir; kanat örtü tüyleri açık pas rengidir; üst gaga kahve siyah, yeni uçan dişide altgaga soluk kahve gri, daha sonra açık portakal
rengi, Gaga: Uzunluğu erkekde 39,9 - 43,2, dişide 38,4 - 43 mm'dir.
Ayaklar:Kırmızı portakal rengi, kuluçka döneminde sonra kahvemsi siyahımsıdır. İris: Koyu kahvedir. Birliktelik: 1. yıl sonunda eşeysel
olgunluğa ulaşır; monogam olup sezon evliliği yapar; revir yerini erkek
seçer.Yumurta sayısı: genelde 6 - 7, bazen 4,5,8 veya 9 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 20,9 - 24,8 x 18,4 -18,6 mm. Kuluçka süresi:18 - 21,
Yavru süresi: 23 - 27 gündür. Yaşama süresi: 10 yıl kadar
yaşayabilir.Besin: Küçük tatlısu balıklarını yiyerek beslenir, ayrıca
yumuşakçalar, krustaseler, solucan ve sülükleri de yer.
Ötüş: "tji", "tjii" diye iki heceli veya "khrit - rit - rit", "tji - tii - ih - zji - tüh"
şeklinde öter.
Arıkuşugiller: Meropidae 8400 (e) Arıkuşu; Merops apiaster
(A.3; G; BB)
Dış görünüm: (♂ 14,6 - 15,8; ♀ 14,4 - 15 cm): Erkeğin alnının ortası
beyaz yan kısımları göze kadar yeşilimsi mavi, onun üzeri enine ön tepenin
de üzerinde bir sınır çizgisi gibi yeşil tüylerden oluşur; tepe ve ense canlı
kestane kahvesi, ön sırt ise daha açıktır ve aniden kahvemsi altın sarısı bir
renge dönüşür, buradan sırtın arkasına ve kuyruk sokumuna kadar uzanır;
bazı küçük dış omuz tüyleri canlı yeşil ve etrafı mavidir; diğer tüyler ön sırt
tüyleri gibidir; büyük omuz tüyleri açık kahvemsi, sarı, tüylerin içi sarı dışı
soluk sarı bayraklıdır; kuyruküstü örtü tüyleri koyu yeşil ve yeşil mavi tüy
kenarlı, gaga – göz arası, gözaltı ve kulak örtü tüyleri siyah; çene ve gırtlak
canlı sarı; alt kısmın diğer bölgeleri mavi - türkis yeşil; kuyruk tüyleri koyu
yeşil ve yeşil mavi dış kenarlıdır, dişi erkeğe çok benzer, onun sırtının arka
kısmı daha çok yeşil ve daha açık renkli büyük ot sahiptir; gırtlak türkis
tonlu, alt kısım daha az soluktur.
Gaga: siyah.
Ayaklar: Erguvani kahve. İris: Kiremit kırmızısı. Birliktelik: 1 yaşında
eşeysel olgunluğa ulaşır, monogam olup sezon evliliği yapar, yuva yerini
erkek seçer.
Yumurta sayısı: 5 - 7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 24 - 28 x 20,1 - 22 mm.
Kuluçka süresi: 20 - 22, Yavru süresi: 31 - 33 gündür.
Yaşama süresi: Kafeste tutulan bir birey 9 yıl yaşamıştır.
Besin: Böcekçil olup, daha çok uçan böcekleri avlar ve arıları tercih eder.
Ötüş: "rüpp" sesi çok sık duyulur, çiftleşme ötüşü "dik - dik - dik - dik"
şeklindedir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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PASSERIFORMES: ÖTÜCÜ KUŞLAR

Sarıasmagiller: Oriolidae15080 (d) Sarıasma; Oriolus

oriolus
(A.2; G; BB)

Dış görünüm: (♂ ve ♀ 14,9 - 15,8 cm): ♂’te gagakökü gözarası, kanat, kuyruk tüyleri siyah, diğer tüyler altın sarısıdır;
♀ ve gençlerde üst kısım sarımsı zeytin yeşili; alt kısım daha
açık ve siyah lekelidir.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 30 x 21 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 18 - 20 gündür.
Yuva yeri: Çatal şeklindeki ağaç dallarını yuva materyali ile
sararak yuvasını yapar; yuva materyali olarak geniş sap, ağaç
kabuğu ve tüy, kağıt ve kıl kullanır.
Ötüş: "düdelio" "gügügügügügü..." diye öter.

Ümüksıkangiller: Laniidae

15150 (e) Kızılsırtlı ümüksıkan; Lanius collurio
(A.3; G; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,9 - 9,8 cm): Alnın üstünde dar ve siyah
bir bant bulunur; gagakökü - göz arası ve gözün arkası siyah;
kafa enseye kadar gridir; sırt, omuz, kuyruküstü örtü tüyleri pas
kırmızısı; kuyruk sokumu "gri; alt kısım beyaz gül kırmızısı
tonlu orta kuyruk tüyleri siyah, diğerleri beyaz; ♀’nin üstü pas
kahvesi gri tonludur; kuyruk sokumu gri kahvedir. Yumurta
Sayısı: Yeşilimsi zeminde kırmızımsı sarımsı lekeli 4 - 7
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 22 x 16 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13.
Yavru süresi: 12 -14 gündür.
Yuva yeri: Yuva sap, dal, kök ve yosundan yapılır, üst kısmına
yumuşak materyal konur.
Besin: Kertenkele, çekirge, fare ve bitkiseldir.
Ötüş: "gek" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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15230 (d) Kızılbaşlı ümüksıkan; Lanius senator
(A.2; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 9,3 - 10,1 cm): Siyah alın bandı, gözden,
sırtın siyah kısmına kadar uzanır; tepe, boynun arkası sırta kadar
kahve - kırmızıdır; ön sırt siyah; sırtın arkası gri; kuyruküstü örtü
tüyleri beyaz; alt kısım beyaz; orta kuyruk tüyleri koyu gri siyah,
diğerleri siyah - beyaz; ♂, ♀'e benzer; yalnız ön sırtı koyu gri
kahve - siyah kahvedir; ♂’deki beyaz bölümler ♀’de gül
rengidir.
Yumurta sayısı: Kırmızımsı veya yeşilimsi beyaz olan kahve gri
lekeli 5 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 23 x 17 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14. Yavru Süresi: 15 -18 gündür.
Yuva yeri: Yuva L. minor 'a benzer.
Ötüş: "tetete" ve "gek" diye öter; diğer kuş türlerinin sesini taklit
eder.

Mukallitgiller: Acrocephalidae

12530 (e) Büyük saz bülbülü(ardıcı); Acrocephalus
arundinaceus
(A.3; G; BB)
Dış görünüm: (♂ 9,45 - 10,1; ♀ 8,8 - 9,9 cm): Üst kısmı sarımsı
zeytin kahvesi; kuyruk sokumu daha açıktır; gırtlak ve karnın ortası
beyazdır; kuyruk bölgesi ve vücudun yan kısmı sarımsı kahve veya
sarımsı kahve tonludur.
Yumurta sayısı: Mavimsi ve yeşilimsi beyaz, üzerinde grimsi
veya zeytin kahvesi lekeleri olan 3 - 6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 19,5 - 26,3 x 15,1 - 17,6 mm.
Kuluçka süresi: 13 -15.
Yavru süresi: 12 -16 gündür.
Birliktelik: Kuluçka ve yavru bakımı müştereken olur; yılda 1 - 2
kuluçka yapar.
Yuva yeri: Yuvasını sazlıkta yerden 1,5 m yüksekte yapar; bu
yükseklikte sazlar birbirine bağlanıp, saz parçası, çalı ve çırpı
kullanılarak yuvayı ♀ yapar.
Ötüş: "karr karr" veya "karre karre kiet kiet kiet kiare kiet" diye
öter.
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15840 (e) Pembe sığırcık; Pastor roseus
(A.4; G; BB)
Dış görünüm: (♂ 12,8 - 13,1; ♀ 12,4 - 12,8 cm): Kafada
tepelik bulunur; boyun, kanat ve karın, baldır tüyleri, kuyruk
siyah; diğer kısımlar gül kırmızısıdır.
Yumurta sayısı: 5 - 7 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 11 -14.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yuva yeri: Ot stepi, açık kayalık alanlarda yuva yapar.
Birliktelik: Sürüler halinde gezer.
Besin: Özellikle çekirge sürülerinin peşinden onları izler ve
severek yer.
Ötüş: Ötüşü sığırcığa benzer

15820 (f) Sığırcık; Sturnus vulgaris
(A.5; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 12,8 - 13,4 cm): Tüyler siyah ve metalik
parlaklıktadır; sonbaharda küçük tüylerin ucu beyaz veya açık
kahvedir; böylece vücut lekeli görülür; kışın tüy uçları aşınır ve
renk metalik siyahlaşır.
Gaga Kuluçka döneminde sarı, kuluçka dönemi dışında koyu
kahvedir; ♂’te gaga kökü mavi, ♀’de pembedir.
Yumurta sayısı: Açık yeşilimsi mavi 4 – 7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 26,2 - 34,1 x 19,7 - 23,2 mm.
Kuluçka süresi: 12-13.
Yavru süresi: 14-17 gündür.
Yuva yeri: Ağaç oyukları, duvar deliklerinde sap, çalı ve kök
parçaları kullanarak yuvasını yapar.
Yaşama alanı: Orman ve fundalıklarda bulunur.
Ötüş: "çirr", "spett spett" diye öter; kur döneminde ötüşü
melodiktir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
G

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Pembe sığırcık
Pastor roseus

1 2

Sığırcık
Sturnus vulgaris
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y
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Ardıçkuşugiller: Turdidae

11860 (d) Kolyeli ardıç; Turdus torquatus
(A.1.2; Y; M,Kd,E,D,I,A)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 13,2 - 14,5 cm): Üst kısım kahve siyah; alt
kısımda geniş ve beyaz bir bant kursak bölgesinde bulunur; diğer
kısımlar kahve siyah, boyun ve kafada dar, göğüs ve karna doğru
genişleyen beyaz kenarlı tüyler vardır; göğüs ve karındaki tüylerin
ortasında beyaz uzunlamasına çizgiler bulunur; kuyruk tüyleri
kahve siyah; ♀’de çok açık; kursak bandı açık kahve ve koyu
kenarlı tüylüdür.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 28,9 - 34 x 20,3 - 24 mm.
Kuluçka süresi: 13 – 14.
Yavru süresi: 14 - 16 gündür.
Yuva yeri: Yuvasını yere yakın yapar; yuva daha çok dağlık, çay ve
akarsuların kıyılarındaki kayalarda yapılır.
Besin: Böcek, küçük yumuşakçalar ve solucanlarla beslenir;
sonbahar ve kışın üzüm ve meyvelerle beslenir.
Ötüş: "tak rak" "çarr" veya "şerr" diye öter.
11870 (e) Karatavuk; Turdus merula
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 12,4 - 13,4; ♀ 12 - 12,8 cm): Vücut tamamen
siyah kuyruk tüyleri biraz kahvemsidir; ♀’nin üst kısmı koyu zeytin
kahvesi; gırtlak beyaz; göğüs tüyleri pas kahvesi, siyahımsı son
lekelidir; karın gri kahve.
Gaga: Kuluçka döneminde parlak sarı, daha sonra soluk sarı kahvedir; dişinin gagası koyudur.
Yumurta sayısı: Açık yeşil zeminde pas kırmızısı lekeli 4 - 6
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 24 - 35,5 x 18 - 23,6 mm.
Kuluçka süresi: 13 - 15,
Yavru süresi: 15 - 16 gündür; yuvayı terk eden yavrular
çalılıklarda saklanır.
Yuva yeri: Kök, sap kağıt parçası ile yuva yapar ve balçıkla
yuvasını sağlamlaştırır.
Besin: Solucanla beslenir; tırtıl ve üzüm de yer.
Ötüş: "dag - dag - dag" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Kolyeli ardıç
Turdus torquatus

1 2

Karatavuk
Turdus merula
3 4 5 6 7 8

S
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Y
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12000 (d) Şarkıcı ardıç; Turdus philomelos
(A.2; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 11 - 12,1 cm): Üst kısım zeytin kahvesi;
kafa ve boynun yan kısımları pas kırmızısı sarı, koyu lekelidir; alt
kısım beyaz, gırtlak, kursak pas kırmızısı sarıdır; çok sayıda damla
gibi lekeler vardır; gırtlak ve karnın ortası lekesiz uçma tüyleri
kahve, kenarları pas kırmızısı kuyruk örtü tüyleri kırmızı sarı,
kuyruk tüyleri zeytin kahvesi.
Yumurta sayısı: Mavi -yeşil zemin üzerine siyah lekeli 3 - 6
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 23 - 31,8 x 18,6 - 23 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 13 -16 gündür.
Birliktelik: Poligamdır; yılda 2 defa kuluçkaya yatar.
Besin: Solucan ve salyangoz, tırtıl ve üzüm ile meyvelerle beslenir.
Ötüş: "gig" "gik - gik - gik" "dog - dag" diye öter.

12020 (d) Ökseotu ardıcı; Turdus viscivorus
(A.2; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 14,5 -16 cm): Üst kısım gri kahve, kuyruk
sokumu tüylerinin kenarları sarıdır; alt kısım pas sarısı - sarımsı
beyaz ve büyük koyu lekeler taşır; kuyruk tüyleri gri kahve ve açık
kenarlı, en dıştaki iki tüyde beyaz bir son kısım bulunur.
Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 25,8 - 35,8 x 19,6 - 24,4 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14,
Yavru süresi: 14 -17 gündür.
Birliktelik: Poligamdır; yılda 2 kuluçka yapar.
Yuva yeri: Yuvasını küçük dal parçaları, yosun ve kıllarla yapar;
yuvanın duvarını balçıkla sıvayarak kuvvetlendirir.
Besin: Böcek, solucan, küçük yumuşakçalar, sonbaharda tohum ve
üzümlü bitkilerin üzümünü yiyerek beslenir.
Ötüş: Karatavuğa benzer.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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S
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Y

Türkçe Adı
Latince Adı
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Takvimi
Aylar

Şarkıcı ardıç
Turdus philomelos
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Ökseotu ardıcı
Turdus viscivorus
3 4 5 6 7 8

S
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Y
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Gri Bülbülgiller: Pycnonotidae

10360 (d) Gri bülbül; Sarı kıçlı bülbül; Pycnonotus
xanthopygos
(A.2; Y; A)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 9,5 - 10 cm): Kafa, gagaucu ve kuyruk
koyudur; bahçelerde çok keskin ötüşü ile dikkati çeker.
Yumurta sayısı: 4 - 6 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yaşama alanı: Ova ve ağaçlık bölgelerde yaşar; dağlık
bölgelerde görülmez.
Besin: Böceklerle beslenir.

Sinekkapangiller: Muscicapidae 11040 (d) Bülbül;
Luscinia megarhynchos
(A.2; G; BB)

Dış görünüm: (♂ 8,4-8,7; ♀ 7,9-8,4 cm): Üst kısım, kanat tüylerinin dış
kenarı, kuyruk tüyleri kırmızımsı kahvedir; alt kısım beyazımsıdır; kursak
bölgesinde ve vücudun yan kısımlarında sarı kahve açık renk hakimdir;
kuyruk örtü tüyleri sarımsı.
Yumurta sayısı: Kahve renkli, 3 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 18,2 - 24,7 x 13,9 -17 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14,
Yavru süresi: 13 -15 gündür.
Birliktelik: Poligam; yılda 2 kuluçka yapar.
Yuva yeri: Yuva önceki türe benzer.
Yaşama alanı: Park, fundalık ve çalılık bölgelerde yaşar.
Besin: böcek larvası ve örümceklerle beslenir.
Ötüş: gün batımına doğru "huit" diye melodice zengin bir şekilde öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
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Aylar

Sarı kıçlı bülbül; Arap bülbülü
Pycnonotus xanthopygos
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Bülbül
Luscinia megarhynchos
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11620 (d) Mavi kayaardıcı(Gökçeardıç); Monticola
solitarius
(A.1.2; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 11,9 - 12,8 cm):♂ mavi renkli vücudu ve koyu
kuyruk ve kanatları ile dikkati çeker; dağlık bölgeleri yaşama alanı olarak
tercih eder.
Yumurta sayısı: 4 - 6 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 13 -15.
Yavru süresi: 14 -17 gündür.
Ötüş: "tak tak" veya "uit uit tsih" diye öter.

Sukaratavuğugiller: Cinclidae

10500 (d) Sukaratavuğu; Cinclus cinclus
(A.1.2; Y; A,D,I,E,Kd)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 8,5 - 9,8 cm): Kafa ve ense kahve, daha arkada
parlak gri ve koyu kahve tüy eksenlidir; alt kısım ön göğse kadar beyaz,
daha arkada tarçın kahvesi; daha sonra koyu kahvedir; süratli akan dere ve
sularda hareket etmeyi, yüzmeyi ve dalmayı sever.
Yumurta sayısı: 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 23,8 - 27,7 x 17,4 - 20,1 mm.
Kuluçka süresi: 14 -17.
Yavru süresi: 24 - 25 gündür.
Birliktelik: Poligamdır, yılda 2 kuluçka yapar.
Yuva yeri: Yuvasını çalı çırpı, kök ve solmuş yaprak ve yosundan yapar,
yuva giriş deliği yandandır.
Besin: Sığ sulardaki su böcek ve larvaları ile beslenir.
Ötüş: kısa "tıserrbtıserrb" diye öter; ötüşü çalı kuşuna benzer.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı

Mavi Kayaardıcı,Gökardıç

Latince Adı

Monticola solitarius

Kuş
Takvimi
Aylar
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Su karatavuğu
Cinclus cinclus
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

184

İspinozgiller: Fringillidae

17170 (e) Kocabaş; Coccothraustes coccothraustes
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 10 - 10,5 cm); Erkeğin portakal sarısı kahve kafası
ve gri ense bandı vardır. Gırtlak siyah; kafa, kuyruk sokumu ve alt kısım
açık kahve; ense gri, sırt koyu kahve; teleklerin iç bayrağında geniş beyaz
lekeli bir bant oluşur; kuyruk tüyleri koyu ve beyaz uçludur, böylece
kuyruğun ucunda beyaz bir bant oluşturur; ♀’e benzer; ama daha açıktır;
teleklerde mavi grilik daha fazladır.
Gaga: Çok iridir, uzunluğu 1,9 - 2,2 cm.
Yumurta sayısı: Beyaz zeminli ve koyu kahve lekeli 4 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 19,8 - 27,6 x 13,1 -19,5 mm.
Kuluçka süresi: 13 -14.
Yavru süresi: 17 -19 gündür. Yuva yeri: Park, yapraklı ve karışık
ormanlarda kuluçkaya yatar. Yazın zamanının çoğunu ağaçların taç
kısmında geçirir ve sadece su içmek için yere inerler.Bu yüzden onu en
kolayn kış aylarınd agözlemek çok kolaydır. Yuvasını yapraklı ağaçlarda
yapar.
Ötüş: "tısik, "tısieh"’’zick-zick’’ diye öter.

16660 (e) Çaprazgaga; Loxia curvirostra
(A.3; Y; Kd,A,I,M,D,E)
Dış görünüm: (♂ 9,9 - 10,2; ♀ 9,4 - 9,8 cm): Gaga çaprazdır;

kanadında band yoktur; ♂'de karın gül kırmızısı, gözüstü çizgisi ve kuyruk
sokumu kırmızı; kanat ve kuyruk tüyleri siyah kahve; ♀ gridir.
Gaga: Yumurtadan çıkan yavruların gagası önce düzdür, ancak 3 hafta
sonra çaprazlaşır.
Yumurta sayısı: Beyazımsı zeminli ve soluk kırmızı lekeli 3 - 4 yumurta
bırakır.
Yumurta ebatları: 19,4 - 25,5 x 14,1 - 17,5 mm.
Kuluçka süresi: 14 -16.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yuva yeri: Yuvasını sap ve yosundan ibreli ağaçların üzerinde ve
gizleyerek yapar.
Ötüş: "gipp gipp gipp gipp" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Coccothraustes coccothraustes
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Kocabaş
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Loxia curvirostra
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Kirazkuşugiller: Emberizidae
18820 (e) Tarla kirazkuşu; Emberiza calandra
(A.4; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ ve ♀ 9,7 - 10,7 cm): Sırttaki tüyler zeytuni kahve ve
koyu çizgili; alt kısım sarımsı beyaz; boynun yanı, gırtlak ve kursakta koyu
lekeler bulunur; karın da koyu lekelidir; dıştaki iki kuyt'de kama gibi beyaz
leke bulunmaz. Yumurta Sayısı: Bulanık beyaz zeminli ve gri lekeli 4 - 5
yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 19 - 28,6 x 16 - 19,5 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yuva yeri: Sap, kök ve kıl kullanarak yerde yuva yapar;
Ötüş: "ticks", "tiktik", "tısiktısiktısiktısick", şınirrrps" diye öter

4- KARAVUKTAN DAHA BÜYÜK VE GÜVERCIN
BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR OLAN TÜRLER
TAVUKLAR: GALLIFORMES
Tavuksugiller: Phasianidae
35500 (e) Kınalı keklik; Alectoris chukar
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 16,3 - 16,7; ♀ 15,3 - 15,9 cm): Doğada A.graeca dan
ayırt etmek zordur. Gaga - göz arası taş kekliği gibi siyah değildir; böğür
bantlarının sayısı A.graeca'ya göre daha azdır; siyah bandın sınırladığı ön
kısım A.graeca gibi olmayıp kremidir; diğer özellikleri A.graeca' ya benzer.
Erkeğin kafaüstü parlak gri, tüylerle kapalı olup, gözüstü dar ve beyaz renkli
bir bantla sarılıdır; ön sırt tüyleri leylak şarap kırmızısıdır; sırtın arkası,
kuyruküstü ve örtü tüyleri gri ve kahve tonludur; çene altgaga açısında
siyahtır; üst gaganın bazalinden çıkan ve gözün üstünden geçip kulak
örtüsü, boyun ve kursak kenarlarını geçip ön göğse kadar giden 2 cm
kalınlığındaki bir siyah bant vardır; bu bant kırmızımsı veya grimsi beyaz
olan çenenin diğer kısmını yanak, gırtlak ve kursak bölgesini, parlak mavi
göğüsten ayırır; karın ve kuyrukaltı örtü tüyleri sarı - kahvemsi krem
renklidir; vücudun yan kısmındaki tüyler mavi gri, 3 mm siyah bandı beyaz
- kremi bir bölge arzeder; kuyruk tüyleri pas kırmızısıdır; dişi erkeğe
benzer; ama alın ve göğüs bandı genellikle daha dardır.
Gaga: Kırmızıdır. Ayaklar: Kirli veya kahve kırmızıdır.
İris: Kahve kırmızıdır.
Yumurta sayısı: 9 -14 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 41,5 - 46 x 31,3 - 33,2 mm.
Kuluçka süresi: 24 - 26, Yavru süresi :30 - 32 gündür.
Yaşama süresi: Tutsak iken 9 yıl 9 ay yaşamıştır.
Birliktelik: 1 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşılır; monogamdır. Besin:
Daha çok bitkiseldir, bazen böcek ve larvalarını da yer. Ötüş: "kakabi
kakabi kakabi kakabi" "çigg çigg çigg çiggidigg" "cara cara cara", "çukura
çukura çukura" veya "kok - kok - kok - kuak - kok - koak - koak - kok kouok" diye öter. diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S
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Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Tarla kirazkuşu
Emberiza calandra

1 2

Kınalı keklik
Alectoris chukar
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KAZSILAR; ANSERIFORMES
Ördekgiller: Anatidae

1840 (f) Çamurcun,krik ördek; Anas crecca
(A.5; Y; BB)
Dış görünüm:(♂-18,2-19,9;♀-17,1-18,9cm): Erkeğin kafa ve
boynunun ön kısmı kestane kahvesidir, çene siyahtır, yeşil ve
geniş bir bant gözün önünde onu da içine alarak yay gibi aşağıya
doğru uzanarak kafanın yan kısımlarını enseye kadar kapsar,
gaganın kök açısından başlayan dar ve sarı renkli bir çizgi geniş
ve yeşil bandın ön kısmını sarar, ensede siyah bir leke vardır,
göğsün ön kısmı beyazımsı veya sarımsıdır, dişinin üstü kahve
veya kahve siyahtır, üst gaganın kökünden gözün üzerinden
geçen bir band çıkar, her tüyde geniş siyahımsı “U”şeklinde bir
işaret vardır. Gaga: Yeşilimsi siyah.Ayaklar: Koyu kahve.İris:
Siyah. Yumurta sayısı : 8-10 yumurta bırakır.Yumurta
ebatları: 41-49,5x30,3-35,2mm’dir. Kuluçka süresi: 21-23
gündür.Yavru süresi: Yavrular 44-45 günde uçacak duruma
gelirler.Birliktelik: Bir yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır,
poligam. Besin: Bitkiseldir.Ötüş: Erkeğin “reb” sesini
“eeeee”sesi izler, bunun dışında “krik krik”diye yapılan ötüşü
türün en belirleyici özelliğidir. Bu sesler bazen
“kriluk”veya”krrit-krüt”şeklinde olabilir.

Çobanaldatangiller: Caprimulgidae

7780 (d) Çobanaldatan; Caprimulgus europaeus (A.1.2; G;
BB)
Dış görünüm: (♂ 18 - 20,2; ♀ 18,4 - 20,4 cm): Erkeğin kafaüstü
ve vücudunun üst kısmı kahve gri olup, kahve siyah lekeler ve siyah
uzunlamasına çizgiler taşır; ensede küçük pas sarısı lekeler bulunur;
gırtlak pas kahvesi, siyah - kahve enine lekeli, ortada dar ve az çok
belirgin olan beyaz bir leke bulunur; gırtlak ve göğüs soluk sarımsı
gri, siyah enine bantlılık vardır; vücudun alt kısmında 1 - 2 mm
genişliğinde siyah-kahve enine bantlar bulunur, bunların bazali pas
sarışıdır, ortadaki kuyruk tüyleri kahvemsi gri, siyah düzensiz enine
bantlıdır ve siyah lekeler taşır; diğer kuyruk tüyleri kahve - siyah,
bazalde kırmızımsı kahve lekeler bulunur; bunlar bantları
oluştururlar; dişi erkeğe benzerse de yukarıda sözü edilen beyaz
lekeleri taşımaz. Gaga: Siyah. Ayaklar: Kahve. İris: Koyu
kestane kahvemsi - siyah kahvedir. Birliktelik:1 yaşında eşeysel
olgunluğa ulaşır; monogam olup sezon evliliği yapar.Yumurta
sayısı: 2 yumurta bırakır.Yumurta ebatları: 28,5 - 36,3 x 21,6 24,5 mm. Kuluçka süresi: 16 – 21,Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yaşama süresi: En fazla doğada 5,5 yıl yaşamıştır.Besin: Besinini
gece aktif olan böcekler oluşturur.Ötüş: "err-örr-errr..." diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Çamurcun,krik ördek
Anas crecca
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Çobanaldatan
Caprimulgus europaeus
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GUGUKKUŞLARI: CUCULIFORMES
Gugukkuşugiller: Cuculidae

(d) Gugukkuşu; Cuculus canorus (A.2; G; BB)
Dış görünüm: (♂ 21,5 - 23,5;♀ 20,8 - 22,5 cm): Üveyik
büyüklüğünde, uzun kuyruklu, uçarken atmacaya benzer; ama
kanat uçları sivridir; erkeğin üst kısmı donuk mavi, kuyruküstü örtü
tüyleri'nin uç kısımları açık gridir; çene, gırtlak boynun yanı ve
göğsün ön kısmı açık gri, alt kısmın diğer bölgeleri beyaz olup geniş
ve kahve bantlıdır; kuyruk tüyleri koyu donuk gri - siyahımsı gri
kuyruk sokumu'na doğru daha açıktır; büyük kanat örtü tüyleri açık
gri, kısmen benekli, beyaz ve küçük kahve bantlıdır; bu gri renk
formu yanında erkekte nadiren dişiye benzeyen kırmızı kahve form
da görülür; dişinin pas kahve dönemdki bantlı veya bantsız kuyruk
sokumu ve kuyruküstü örtü tüyleri dikkati çeker; dişinin gri
döneminde üst kısmı erkeğe benzer; ama ön göğüs boynun altı,
bazen gırtlak genellikle koyu kahve lekelidir; gırtlak ve çene tek
renkli gri olabilir.
Gaga:Krom sarısı - portakal rengidir.
Ayaklar: krom veya portakal sarışıdır.
İris: Sarı, bazen kahvemsi sarıdır.
Birliktelik: 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; çok eşlilik vardır.
Yumurta sayısı:Dişi yumurtalarını diğer kuşların yuvalarına
bırakır, bir dişi aynı yuvaya en fazla iki defa uğrayıp yumurta bırakır
ve hemen oradan uzaklaşır; kuluçka paraziti olan gugukkuşunun
yabancı yuvaya koyduğu yumurtaları da çok küçüktür, rengi de çok
değişiktir; her dişi yaşamı boyunca belli tipte yumurta bırakır;
yumurtanın esas rengi beyaz olmakla birlikte her renkten yumurta
koyabilir; bir yuvaya bırakılan yumurta sayısından çok, yumurta
bırakma kapasitesi önemlidir; bu da 9 - 22'dir.
Yumurta ebatları: 22,4 x 16,5 mm; diğer ebatlar 19,7 -27,1 x
14,7 -18,9 mm.
Kuluçka süresi: Konukçuya bağlı olup 11-12 gündür; yumurta
konukçunun yuvasını en gevşek koruduğu öğleden sonra ve
akşamın erken saatlerinde bırakılır.
Yavru süresi:19 - 24 gündür.
Yaşama süresi: En yaşlı birey 13 yıl yaşamıştır.
Besin: Beslenme hayvansal olup daha çok böcekcildir; mide
içeriği 7 gr kadar olabilir.
Ötüş: Revir ötüşü iki hecelidir, "kukukuk" şeklindedir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Gugukkuşu
Cuculus canorus
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G
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GÜVERCİNLER: COLUMBIFORMES
Güvercingiller: Columbidae

(f) Kaya güvercini; Columba livia (A.5; Y; BB)

Dış görünüm: (♂ 22,7 - 24,6. ♀ 22,1 - 24 cm): Bu tür polimorftur;
yani çok farklı renk ve şekilde olabilir; en çok rastlanan formunda
erkeğin kafası koyu mavi gri, boyun kafaya göre daha koyu gridir;
ışık durumuna göre metalik yeşil veya leylaki parlaklıkta olabilir;
ön sırt ve omuz açık kül grisi, sırtın arkası ve kuyruk sokumu'nun
ön kısmı beyaz, beyaz gri veya açık gridir; kuyruk sokumu'nun
arkadaki tüyleri ve kuyruküstü örtü tüyleri koyu mavi gridir; alt
kısım gri olup arkaya doğru açık bir renk alır; ön göğüs şarap
kırmızısı tonlu hafifçe lekeli; ama yeşil parlaklıkta değildir;
kuyruküstü örtü tüyleri ve kuyrukaltı örtü tüyleri koyu mavi gridir;
kuyruk koyu gri, kahve tonlu uç bantlıdır; dişi erkeğe benzer.
Gaga: Kemik renginde veya kırmızı beyazımsı olup mumsu derisi
kırmızıdır.
Ayaklar: Çok değişik renklidir, ama genelde kırmızıdır; tırnaklar
siyahımsıdır.
İris: Parlak sarı ve açık göz halkalıdır.
Birliktelik: 6 aylık iken eşeysel olgunluğa ulaşır; aile bağı yaşam
boyu devam eder.
Yumurta sayısı: daima 2 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 34,2 - 41,8 x 26,7 - 28,4 mm.
Kuluçka süresi: 17 -18,
Yavru süresi: 23 - 25 gündür.
Besin: Beslenme bitkiseldir, her türlü tohum, sürgün ve genç
bitkileri yer; ayrıca üzümlü bitkilerin üzüm ve meyvesini de severek
yer.
Ötüş: "vang - vonk - ruckuk", "vang - vang - geruih", "ruh" veya
"ruchh" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

Kaya güvercini
Columba livia f.domestica
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(d) Üveyik; Streptopelia turtur (A.3; G; BB)Dış Görünüm: (♂
17,2 - 18,2; ♀ l7 – 17,6cm): Erkeğin tepe ve ensesi mavimsi gri,
alın daha açıktır; boynun yanında 2 - 5 adet siyah renkli enine bant
bulunur; sırtın önü gri kahve, tüylerin kenarları sarımsı kum
kahvesidir; sırtın arka kısmı ve kuyruk sokumu mavi gri, kulak
örtüsü ve gırtlak açık kırmızımsı gridir; gırtlak nahiyesi ve göğüs
koyu şarap kırmızısı-dır; karın ve kuyrukaltı örtü tüyleri beyazdır;
dişi erkeğe benzer; ama gırtlak tüyleri daha donuktur. Gaga:
Siyahımsı olup bazali kırmızımsıdır. Ayaklar: Kırmızı.İris:
Portakal kırmızısıdır; göz halkası erkekte dişiye göre daha büyük
olmak üzere kırmızıdır. Birliktelik: 1. yılın bitimiyle birlikte
eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup sezon evliliği yapar.
Yumurta sayısı: 2 yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 27 - 34,2
x 21 - 24,5 mm. Kuluçka süresi: 13 -16. Yavru süresi: 18- 23
gündür. Yaşama süresi: 10 -12 yıl yaşarlar;bazı bireyler 20 - 21 yıl
yaşamışlardır. Besin: Beslenme bitkiseldir; daha çok tohum,
meyve ve üzümsü bitkilerin meyveleri yer. Ötüş: "turr", "türr",
"tırr'V'türrurr" seslerini çok fazla çıkararak öter.

6840 (f) Kumru; Streptopelia decaocta (A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 17,2-18,4; ♀ 16,3-18,4 cm): Kafaüstü ve ense
mavi gri, pembe tonlu; ensede beyaz bir renkle sınırlanan ve yanm
ay şeklinde olup boynun yanına kadar uzanan siyah bir bant vardır;
vücudun üst kısmının diğer bölgeleri toz kahvesi, kuyruk sokumu
ve kuyruküstü örtü tüyleri gri tonludur; alt kısmı kahvemsi açık gri
tonludur; kuyrukaltı örtü tüyleri'ne doğru mavimsi gri olur; gırtlak,
göğüs daha çok beyazımsı pembe, çene beyazdır; dış kuyruk
tüylerinin tüy bayraktan bazalde açık gri, üst kısmı beyaz veya gri
beyaz; kanat örtü tüyleri beyazımsı veya açık gri; Gaga: Mat
siyah, Ayaklar: Gri pembe - kırmızı, tırnaklar koyu kemik
rengindedir. İris: Kırmızı, göz halkası dar beyazımsı veya açık
gridir. Birliktelik: 1 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam
olup sezon evliliği yapar; erkeğin sunduğu yuva yerinin seçimini
dişi yapar. Yumurta sayısı: kural olarak 2, nadiren de 1 y bırakır.
Yumurta ebatları: 26,4 - 39 x 21,2 - 27 mm. Kuluçka süresi: 14
-16,
Yavru süresi: 16 -19 gündür. Yaşama süresi: en yaşlı bir birey 29
yıl yaşamıştır. Besin: Genellikle bitkisel olarak beslenir ve daha
çok graminelerin tohumu ve üzümsü bitkilerin meyvelerini yer.
Ötüş: Revir ötüşü derin bir "gu - guu - gu" şeklinde yapılır.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
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Takvimi
Aylar
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Üveyik
Streptopelia turtur
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Kumru
Streptopelia decaocto
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6900 (e) Küçük kumru; Streptopelia senegalensis (A.4; Y;
Gd,A,I,M,D)
Dış görünüm: (♂ 14,3 - 17,2;♀ 14,6 - 16,7 cm):Kafası erguvani
koyu tonlu küçük bir kumrudur; kafa ve boyun şarap kırmızısı;
kafanın üst kısmı bakır renginde; boyunda geniş ve siyah bir bant
bulunur; karın ve kuyrukaltı örtü tüyleri beyaz; ön sırt koyu kırmızı
kahvemsi kuyruk sokumu gri; uçarken soluk mavi kanat örtü
tüyleri dikkati çeker; göz halkası ve ayaklar kırmızı; boynun
yanındaki tüyler metalik parlaklıktadır.
Besin: Besinleri yerde arar, beslenme kumru gibidir.
Ötüş: "kuh" tonunu andıran bir sesle öter.

TURNAMSILAR: GRUIFORMES
Yelvegiller: Rallidae

4070 (e) Su yelvesi; Rallus aquaticus (A.3;Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 11,9 - 13,1; ♀ 10,9 - 12,1 cm): Üst kısım tüyleri
alından sırtın arkasına kadar zeytin kahvesi, az çok geniş ve
belirgince boyun ve göğüsten ayrılmıştır; kafa ve boynun yan
kısımları, gırtlak, boynun alt kısmı, göğüs ve karın gri, gaganın
kökü kül grisi, yanak ve kulaküstü tüyleri bazen kahvemsidir; böğür
tüyleri gri siyah olup tüylerin üst tarafı beyazdır; kuyruk tüyleri
koyu kahve geniş ve açık renkli bantlıdır.
Gaga: Erkekte kırmızı; dişide daha az parlaktır; üst gaga
kahvemsidir.
Ayaklar: Erişkinde et renginde. İris: Parlak kırmızı veya portakal
kırmızısıdır.
Yumurta sayısı: 7 -10 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 31,5 - 40 x 23 - 26,8 mm.
Kuluçka süresi: 19 - 20 gündür.
Yavru süresi: 7 - 8 haftadır.
Yuva yeri: Revir teşkili ve yuva yeri seçimi erkek tarafından yapılır.
Yaşama süresi: Doğal koşullarda 5 yaşına ulaşırlar.
Birliktelik: Bir yaşın sonunda eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Besin:Bütün yıl boyunca daha çok böcek ve onların larvalarını
yiyerek beslenir.
Ötüş: "kriıh", "kürrk", "yeh", "kriehkrilh", "krock krock" diye öter.

197

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Küçük kumru
Streptopelia senegalensis
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4240 (e) Yeşil ayaklı su tavuğu; Gallinula chloropus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 17,8-19,5; ♀ 17,7-19 cm): Erkeğin kafasının
üstü ve boyun zeytin kahvesi tonlu olup parlak siyahtır; üst kısmın
diğer bölgeleri, kuyruküstü de dahil, koyu zeytin kahvesi yeşil
tonludur; karın ve böğür, boyun ve ön göğse göre biraz daha açık
gridir; kuyrukaltı beyazdır; kuyruk, kol ve el uçma tüyleri kahve
siyahtır; dişi tüylerinin daha mat olması ile erkekten ayırt edilir.
Gaga: Erişkinde gaga ve alın plakası ilkbaharda parlak kırmızı ucu
limon sarısı, tüy dökümü döneminde kahve kırmızı yeşil sarı.
Ayaklar: Açık yeşil. İris:
Kuluçka döneminde parlak
kırmızı.Yumurta sayısı: 5 -11 yumurta bırakılır.Yumurta
ebatları: 35,5 - 54 x 27,3 - 34,2 mm. Kuluçka süresi: 17 -24,
Yavru süresi: 35 gündür. Yaşama süresi: 8 yıl yaşayabilirler;
tutsak bir birey 9 yıl 11 ay yaşamıştır.Birliktelik: 1 yaşın sonunda
eşeysel olgunluğa ulaşırlar; revir yerini erkek belirler. Besin:
Beslenme bitkisel ve hayvansaldır.
Ötüş: "kürrk kürrk" "krürr" "kürr" "ik" veya "gik" diye öter.

LOPLU DALGIÇLAR: PODICIPEDIFORMES
Lopludalgıçgiller: Podicipedidae

(e) Bahri, küçük batağan; Tachybaptus ruficollis
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-9,5-10,9;♀-9,6-10,4cm ):Üst kısmın tamamı
siyahımsı ve parlak, çene ve gözaltındaki tüyler siyah-kahve,
kafanın diğer bölümleri ve boyun kahve kırmızıdır, gırtlak
bölümü siyah kahve, alt kısmın diğer bölümleri ipek
parlaklığında gri siyah karışımıdır, eluçma tüyleri gri kahve,
koluçma tüyleri beyazdır.
Gaga: Siyah ve ucu beyazdır.
Ayaklar:Yeşilimsi siyah.
İris: Kırmızı kahvedir.
Yumurta sayısı: 4-6 yumurta.
Yumurta ebatları: 34,2-41x25,6-29,5 mm.
Kuluçka süresi: 20-21 gün.
Yavru Süresi: 44-48 gün.
Yaşama Süresi: 9-10 yıl.
Birliktelik: Monogam, 1 yaşında eşeysel olgunluğu ulaşılır.
Besin: Daha çok böcek ve larvaları ile beslenirler.
Ötüş: “bi-i-i-i-ü”,”düg e-düg edig ……e-di edi edidibi-ii i-ii”,”kükükükükükü…..””dütütütütütü…. ”şeklindedir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Yeşil ayaklı su tavuğu
Gallinula chloropus

1 2

Bahri, küçük batağan
Tachybaptus ruficollis
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y
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YAĞMUR KUŞLARI: CHARADRIIFORMES
Yağmurkuşugiller: Charadriidae

4930 (e) Kızkuşu; Vanellus vanellus
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 21,2 - 24,4; ♀ 21,3 - 23,8 cm): Erkeğin alnı,
kafaüstü ve tepeliği siyah metalik yeşil parlaklıktadır; gözün
önünden başlayan beyaz bir çizgi, kafanın arkasına doğru
genişleyen ve az çok siyahımsı, uzunlamasına işaretli tüyler
tarafından çevrelenmiştir; sırt siyah, canlı metalik yeşil ya da
parlaktır; sırtın yan tarafları beyazdır; kuyruk sokumu kırmızı
kahve; gaganın bazali çene ve gırtlak siyah; boynun yanı beyazdır;
dişinin alnı ve kafaüstü kahve siyah, tepelik erkeğe göre daha kısa;
çene ve gırtlak beyaz tüylerle çevrelenmiş.
Gaga: Siyah. Ayaklar: Kahvemsi et renginde.İris:Koyu
kahvedir. Yumurta sayısı: 3 - 4 yumurta bırakır. Yumurta
ebatları: 40 - 58,1 x 31,2 - 37,2 mm. Kuluçka süresi: 26 - 29,
Yavru süresi 30 - 42 gündür.Yaşama süresi: 19 yıl 11 ay 23 gün
yaşamış halkalı bir birey kaydı vardır.Birliktelik: Eşeysel
olgunluğa 1 yaşında ulaşır; ama çoğu ancak 3 yaşında kuluçkaya
yatar. Besin: Daha çok hayvansal olarak beslenir, arada bir bitki
tohumları da yer. Ötüş: "kie-vi" "pie-vit" "piiji piie-vih-vih" "vitvit-vit-vit-vit" diye öter.
(d) Mahmuzlu kızkuşu; Vanellus spinosus
(A.3; G; BB)
Dış Görünüm: (♂ 19,7 - 21; ♀ 18,7 - 20,8 cm): Kafaüstü, gaga
kökünden gözün altına kadar siyah; boynun üstü beyaz, sırt ve
kuyruk sokumu kahve; kuyruküstü tüyleri beyazdır; arkaya doğru
genişleyen gaga kökünden boynun alt kısmının ortasına doğru
olan kısım, göğüs ve ön göğsün yanı siyah, alt tarafın geri kalan
bölgeleri beyaz; kuyruk tüyleri siyah; kuyrukaltı tüyleri beyazdır.
Gaga: Siyah.
Ayaklar:Siyah.
İris: Kahvemsi -tarçın kırmızısı - koyu kırmızı.
Yumurta sayısı:3 - 4 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 36,8 - 43,6 x 27 - 28,2 mm.
Kuluçka süresi: 22 - 24,
Yavru süresi: 27 - 29 gündür.
Yuva yeri: Yuva yerini erkek seçer.
Birliktelik: 1 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam Kayseri
Sultansazlığı’na ilk geliş 15 Mart -1 Nisan arasıdır;
Besin: Daha çok hayvansal, özellikle böcekler ve nadiren de
tohumları yiyerek beslenir. Ötüş: "pitt-pitt" "zitt-zitt" "karadlio"
veya "karadidlio" "did-yo-do-it" "did-ye-see'im-do-it" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Kızkuşu
Vanellus vanellus

1 2

Mahmuzlu kızkuşu
Vanellus spinosus
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
G
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Çullukgiller: Scolopacidae

(c) Al göğüslü kumkuşu; Calidris canutus
(B.3; T,K; A,E)
Dış Görünüm: (♂ 16,2 -17,6; ♀ 15,3 -18 cm): Alnın ortası, tepe
ve göz nahiyesi koyu kahve ve soluk kahve - sarı renkli
uzunlamasına çizgilidir; boynun üstü daha açıktır; ön sırt tüyleri
siyah kahve hafifçe metalik parlaklıktadır; sırtın arka kısmı,
kuyruksokumu ve kuyruküstü örtü tüyleri kül grisi; güç, yanak ve
alt kısım çeneden karnın arkasına kadar beyazdır; göğüs, böğür
koyu kahve bantlıdır.
Gaga: Siyah. Ayaklar: Gri - kahve, siyahımsı.
İris: Koyu kahvedir.
Yumurta sayısı: 4 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları:39,8 - 42,3 x 27,2 - 33,8 mm.
Kuluçka süresi: 22 - 23,
Yavru süresi 18-19 gündür; doğada 10-12,
Yaşama süresi: Bir defasında 17 yıl yaşayan bir bireye ait kayıtlar
vardır.
Birliktelik: 3 - 4 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır.
Besin: Başta kelebek tırtılları olmak üzere omurgasızları severek
yer.
Ötüş: "vhit-vit", "ouitouit", "tuit-vit", "cug" veya "çög", "grott",
"vhi-vü-vü-vü-vhi-vükiu-ki-gi" diye öter.
49700 (c) Ak kumkuşu, Çakıl kuşu; Calidris alba

(B.3; K; I,Kd,M,E,A,D)
Dış Görünüm:(♂ 11,8 -13; ♀ 12,2 – 13,2cm): Kafaüstü tüylerinin
ekseni siyahımsı - kahve, çevresi kırmızı kahve ve ucu beyazdır;
ense üstteki gibi, ama biraz daha açıktır; kuyruksokumu ve çene
beyaz; kafanın yanı, boyun, gırtlak ve ön göğüs kırmızı kahve; alt
kısmın diğer bölgeleri beyaz, yer yer sarı - kırmızı, kahve tonludur;
dişi erkeğe benzer; ama kafadaki pas kırmızısı kahve tonlu renk
daha az belirgindir.
Gaga ve Ayaklar:Siyah.
İris: Koyu kahve.
Yumurta sayısı: 4 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 33,1 - 38,2 x 23,5 - 24,6 mm.
Kuluçka süresi: 23 - 24,
Yavru süresi 17 - 18 gündür.
Yaşama süresi: Doğal koşullarda 5 - 6 yıl yaşarlar.
Besin: Başta sinek, kelebek ve örümcekler olmak üzere omurgasız
hayvanlarla beslenir.
Ötüş: "pitt", "vitt-vit-vit" veya "çört-çört-çört" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
Türkçe Adı
Al göğüslü kumkuşu

Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2
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S
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K

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Calidris canutus

1 2

Ak kumkuşu, Çakıl kuşu
Calidris alba
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
K

204

5290 (c ) Çulluk, yelfi; Scolopax rusticola

(B.3; K; D,I,A,E,M)

Dış Görünüm: (♂ 19 - 21,2; ♀ 18,6 - 20,9 cm): Kafanın ön kısmı
grimsi kahve, koyu kahve çizgilidir; kafanın arkası ve ense
kahvemsi siyah, 3 - 5 düzensiz tarçın - pas kahvesi enine banta
sahiptir; boynun üst ve yan kısmı grimsi kahve dar, koyu ve enine
bantlıdır; kuyruküstü örtü tüyleri pas kahvesi olup koyu bantlıdır;
gırtlak beyazımsı, diğer alt kısım gri soluk - tarçın renkli ve dar koyu
kahve enine bantlıdır. Gaga: Kemik kahvesi, bazalde sarımsı gri et rengi, uca doğru koyu kahve. Ayaklar: Kurşuni gri, kirli sarı
veya gül rengi; renk eşey ve yaşa bağlı olarak değişir; ölen
bireylerde gaga rengi 36 saat içinde koyu kırmızı olur. İris: Koyu
kahvedir. Yumurta sayısı: Genelde 4, bazen 2, 3 hatta 5, 6, 8
yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 40,2 - 49 x 31,6 - 35,5 mm.
Kuluçka süresi: 5 - 6 haftadır. Yaşama süresi: 7-10 yaşına kadar
yaşarlar.Birliktelik: 9 -12 aylık iken eşeysel olgunluğa ulaşır.
Besin: Beslenme daha çok hayvansal olmakla birlikte, bazen bitki
tohumlarını da yer. Ötüş: "korr" sesi 4 kez tekrar edilir. ayrıca
"bibibibibibibibib", "ibibibi" veya "öff - öff -öfi" sesi de duyulur.
5190 (c) Suçulluğu(Bekazin); Gallinago gallinago

(B.3; K; BB)

Dış Görünüm: (♂ l2,8 - 13,9; ♀ 13 – 14cm): Üstgaganın
bazalinden, kafaüstünü katedip enseye kadar uzanan 2 koyukahve
bant bulunur, bunlar alnın ortasına doğru genişlerler; boynun üstü
açık kırmızımsı kahve, omuz tüyleri siyah kahve metalik
parlaklıktadır; kuyruküstü örtü tüyleri sarı - kırmızı kahvemsi
çevrelidir; gırtlak açık kahve - beyazımsıdır; boynun önü ve göğüs
pas sarısından kahvemsi renge kadar değişir ve koyu kahve tüy
ekseni lekesi taşırlar; özellikle yan taraflarında V- şekilli zikzak
oluşturan lekelere sahiptir; arka göğsün büyük bir kısmı ve karın
beyazdır. Gaga: Üst gaga ve alt gaganın ucu koyu kahve, alt
gaganın bazali soluk et renklidir. Ayaklar: Soluk yeşilimsi veya
mavi gridir.İris: Kahvedir. Yumurta ebatları: 35 - 42,7 x 26,7
- 30,3 mm. Kuluçka süresi: 18 - 20, Yavru süresi: 19 - 20 gündür.
Yumurta sayısı: 4 yumurta bırakır.Yuva yeri: Reviri erkek
belirler; yuva yerini dişi seçer. Yaşama süresi: 10 - 12 yıl
yaşayabilirler. Birliktelik: 1 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar;
eş teşkili döneminde bir dişi çok sayıda erkekle çiftleşir. Besin:
Daha çok hayvansal ve çok çeşitli besin alarak beslenir; bazen bitki
de yer; Ötüş: Burundan çıkan "etş", "heig" veya "geit", "tük-ke",
"tik-up" diye öter;
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Çulluk, yelfi
Scolopax rusticola

1 2

Su çulluğu, (Bekazin)
Gallinago gallinago
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5460e) Kızılbacak; Tringa totanus

(A.4; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 15,7 - 16,7; ♀ 15, 6 - 17 cm): Tüylerin rengine
göre farklı tiplere ayrılır; koyu kahve tipte, kafaüstü ve ense koyu
kahve lekeli, sırt tüyleri koyu kahve, omuz kahvedir; gri tipte
kafaüstü koyu kahve, kahve lekeli, sırt tüyleri koyu kahve, omuz
kahvedir; tüylerin kenarı ve uçları tarçın renklidir; her iki tipte de
sırtın arkası ve kuyruk sokumu beyazdır; kuyruküstü örtü tüyleri
beyaz siyah, kahve enine bantlıdır; çene beyazımsı küçük koyu
lekelidir; kulak örtü tüyleri, yanak, boynun yan kısımları, gırtlak ve
ön göğüs kahvemsi beyaz uzunlamasına lekelere sahiptir; kuyruk
tüyleri beyaz olup dar ve koyu gri - kahve enine bant taşır. Gaga:
Siyah olup, portakal kırmızısı bir bazale sahiptir. İris: Koyu
kahvedir. Yumurta sayısı: 4 yumurta bırakır. Yumurta ebatları:
44,7 - 52,2 x30,5 - 31,6 mm. Kuluçka süresi: 22 - 29, Yavru
süresi: 27 - 35 gündür. Yaşama süresi: Genel olarak 10 -12 yıl
yaşarlar, 16 yıl yaşamış bir birey kaydı vardır.Birliktelik: 1 yaşında
eşeysel olgunluğa ulaşır. Besin: Büyük oranda hayvansal besin
aldığı gibi bazen bitkisel olarak da beslenir. Ötüş: "tüht", "tüt tüt"
diye veya "dahidl dahidl dahidl" ya da "dilidl dilidl didlio" diye öter.

Martıgiller: Laridae

5820 (f) Gülen martı; Chroicocephalus ridibundus

(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 30,7 - 33; ♀ 29,2 – 31,5cm): Kafa enseye kadar
ve gırtlağın altına kadar çikolata kahvesi (bazen gri siyah) . kuluçka
döneminde daha çok tarçın kahvesi olur; maskesi arka kenarda
özellikle koyudur; boynun beyaz olan üst kısmına geçiş
bölgesindeki kahve tüylerin uç bölgesi beyazdır; gözü çevreleyen
bölgede beyaz tüyler bulunur; ensenin arkası, boyun,
kuyruksokumu, kuyruküstü örtütüyleri, kuyruk ve vücudun altı
beyaz, ön ve arka sırt ile omuz tüyleri açık gridir; çift oluşturan
eşlerden dişi erkeğe göre belirgin bir şekilde daha küçüktür. Gaga:
Portakal kırmızısı, kahvemsi veya siyahımsı bir uç bölgeye sahiptir.
Ayaklar: Gagaya benzer.İris: Kahve; gözün kirpik kısmı
yavrularda siyah, erişkinlerde kırmızıdır; Birliktelik: 2 - 3 yaşında
eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup sezon evliliği yapar.
Yumurta sayısı: Genellikle 3, bazen 2 ve 1 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: En geniş ve en uzun 69 x 37 mm olarak
ölçülmüştür; ortalama ölçüler ise 51,5 x 36,7 mm'dir. Kuluçka
süresi: 22 - 23, Yavru süresi: 26 - 28, tutsak iken 30 - 32 gündür.
Yaşama süresi: 1 -13 yıl yaşarlar; ama 25 - 30 yıl yaşayan bireylere
ait kayıtları da vardır. Besin: Beslenme çok çeşitli olup özellikle
etçildir, her omurgasızı yediği gibi üzümlü bitkileri ve tohumları
yer. Ötüş: "re - gre gre gre - kree... kreeeehh - kreeehh - kreeehh kreh - gre" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Kızılbacak
Tringa totanus

1 2

Gülen martı
Chroicocephalus ridibundus
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5750 (e) Akdeniz martısı; Karakafalı martı; Ichthyoetus
melanocephalus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 29,5-31,8; ♀ 29-31,5 cm): Kafa, ense, gırtlak,
çene ve boynun ön kısmı siyah; gözün alt ve üstünde beyaz yarımay
şeklinde lekeler bulunur; sırtın önü, el uçmatüyleri açık inci grisi,
diğer tüyler siyahtır; kol uçmatüyleri ve kanataltı tüyleri beyazdır.
Gaga: Kuluçka döneminde kırmızı, ucu sarı, kışın kahve siyah ve
koyu uçlu.
Ayaklar: Soluk veya portakal kırmızısı, kuluçka döneminde
kırmızı. İris: Koyu kahve.
Birliktelik: 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup,
sezon evliliği yapar.
Yumurta sayısı: genellikle 3, bazen 2 - 4 hatta 5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 25-26,
Yavru süresi: 30 - 37 gündür.
Yaşama süresi: Şimdiye kadar tesbit edilmiş en yaşlı halkalı bir
birey 15 yıl yaşamıştır.
Besin: Kuluçka döneminde böceklerle beslenir, daha sonra
özellikle balık ve diğer yumuşakçaları yer; ayrıca çöplüklerdeki
artıkları da sever.
Ötüş: Burundan "a-ön-a", "o-en-a", "ön", "en" diye öter, haber
verme ötüşü "ga ga-ga-ga-ga" veya "vavavavava" .
60505 (e) Gülen sumru; Gelochelidon nilotica
(A.4; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 29,4 - 33,7; ♀ 28,6 - 32 cm): Alın, kafa üstü
enseye kadar ve yan bölümleri gözün alt kenarına kadar parlak
(metalik) siyah; üst kısmın diğer tarafları kuyruk üstü örtü
tüylerine kadar kül grisi, kafanın alt bölümü ve alt kısmın tamamı
beyaz; kuyruk tüyleri kül grisi; kanat örtü tüyleri ve kolaltı tüyleri
beyaz.
Gaga: Siyah. Ayaklar: Siyah bazen koyu kırmızı kahve.
İris: Koyu - kahve, kahve - siyah.
Birliktelik: 3 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup
sezon evliliği yapar.
Yumurta sayısı: 1 - 3 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 22 - 24,
Yavru süresi: 30 - 32 gündür.
Yaşama süresi: En yaşlı birey 15 yıl 9 ay 11 gün yaşamıştır.
Besin: Matmazel böcekleri, karıncalar, termitler, dipterler ve diğer
büyük kelebek türleri ile beslenir, bunun dışında küçük
kemirgenler ve diğer kuşların yumurtalarını yer.
Ötüş: "ak", "grak", "çirup", iki heceli "keve" "keyak", "ek", "egeg-eg"; heyecanlanınca "kerre kerre keyak", "kvek vek vekvek"
diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Akdeniz martısı; Karakafalı martı
Ichthyaetus melanocephalus S
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6150 (d) Irmak sumrusu; Sterna hirundo
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 25,7 - 28,5; ♀ 25,7 - 27,7 cm): Kafada kömür
siyahı renkte, alından enseye ve göz altı kenarına kadar uzanan bir
tepelik bulunur; alnın kenar kısmı çok ince bayaz lekeli de olabilir;
boynun üstü, sırt açık mavi gridir; kuyruk sokumu ve örtü
kuyruküstü örtü tüyleri beyaz; kafanın alt bölümü ve boynun yan
kısımları, çene, gırtlak, böğür ve kuyrukaltı tüyleri saf beyazdır; alt
kısmın diğer bölgeleri soluk gri olup leylaki tonludur; kuyruk
tüylerinin iç bayrak kısmı beyaz, dış bayrağı ise siyah gridir; kol
örtütüyleri mavi gri, eluçma örtü tüylerinin ucu beyazdır; kolatlı
soluk açık gridir. Gaga: Kuluçka döneminde kırmızı ve ucu siyah
kuluçka dönemi dışında siyah olup altgaganın bazali kırmızıdır.
Ayaklar: Kuluçka döneminde kırmızı, kuluçka dönemi dışında
kırmızı, kırmızı kahvedir; tırnaklar parlak siyahtır. İris: Canlı
siyah kahve ve koyu ceviz kahvesidir. Birliktelik: 1 - 5 yaşında
eşeysel olgunluğa ulaşır; esas olgunluk yaşı ise genelde 4 - 5'tir;
monogam olup sezon evliliği yapar; koloni kurar. Yumurta
sayısı: 2-3 yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 37 - 46,9 x 31 32,6 mm. Kuluçka süresi: 20 - 26, Yavru süresi: 23 – 27 gündür.
Yaşama süresi: En yaşlı birey 25 yıl yaşamıştır. Besin: Suyun üst
yüzeyindeki çok küçük balıklarla beslenir. Ötüş:"kjik" veya
"kick", balık gördüğünde "kierr", "kriierr", tahrik edilince "kierrkierr" "kerri kerri kerri" veya "korr - korrkorr - kırrkrr..." diye öter.
6270 (d) Kara sumru; Chlidonias niger
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 21,2 - 22,4; ♀ 21,2 -22 cm): Erkeğin kafaüstü ve
ensesi, gaganın bazali ve gırtlağı siyah; kafanın yan bölgeleri biraz
daha mattır; boyna doğru parlak siyah, üst kısım, kol örtü tüyleri de
dahil parlak gri, ön göğüsten itibaren biraz daha açık; kuyrukaltı
örtü tüyleri beyazdır; kuyruk tüyleri açık parlak gri, en dıştakinin
dış kenarı beyaz; el uçma tüyleri ve kut külgrisi; omuzaltı koyu
parlak gri; kanat örtü tüyleri açık kül grisi; dişi erkeğe benzer; ama
genel olarak daha açık renkli olup kafadaki siyahlılık fazla yaygın
değildir.
Gaga: Parlak siyah; gagaaçısı özellikle kuluçka döneminde canlı
kırmızıdır. Ayaklar: Mat siyah; kuluçka döneminde parlak kan
kırmızımsıdır. İris: Koyukahve - siyah kahve. Birliktelik: 2
yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup sezon evliliği
yapar. Yumurta sayısı: 3 yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 31,2
- 37,5 x 23,1 - 25,7 mm. Kuluçka süresi: 20 - 22, Yavru süresi: 25
- 28 gündür. Yaşama süresi: En fazla 19 yıl yaşamıştır.Besin:
Sucul böcekleri yiyerek beslenir. Ötüş:"kiek", "kriieh", "krreik",
"kieg", "krieh" veya "çrieh" diye öter.:
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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FIRTINA KUŞLARI(BORU BURUNLULAR):
PROCELLARIIFORMES
Fırtınakuşugiller: Hydrobatidae

5200 (d) Fırtına kırlangıcı; Hydrobates pelagicus
(B.1.2; K; M,E)
Dış Görünüm:(♂-ve ♀-12cm): Kuyruküstü bezi bölgesi beyaz,
kuyruk çatallı olmayıp düz.
Gaga: Grimsi mavi.
Ayaklar: Siyah,metalik.
İris: Siyah.
Birliktelik: Poligam .
Yumurta sayısı: 1 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 25-30,7x19,9-23 mm.
Kuluçka süresi: 35-41 gün.
Yavru süresi: Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra 54-68 günde
uçacak duruma gelir.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: ”hikav”,”ti-ti-tihk-ti-thik”ve”arrr-rrr”şeklindedir.

Yelkovankuşugiller: Procellariidae

460 (f) Karagagalı Yelkovan; Puffinus puffinus
(A.5; Y; M,E,Kd,A)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 43-48 cm 30- 35 cm): Eşler birbirine
benzer. Üst kısmı soluk kahverengi-boz, eluçma tüyleri dışında
beyazdır.
Ayaklar: Mavimsi perdeli pembe ayakları ve grimsi pembe
bacakları vardır.
Gaga: Koyu gridir-siyah.
İris: Kahverengidir.
Yumurta sayısı: Yılda birkez; dişi mart ayı başında 1 yumurta
bırakır.
Kuluçka süresi: 50-54 gündür.
Yavru süresi: 70-75 günlük olunca uçabilirler.
Yaşam süresi: Doğada 19 yıl yaşayabilir.
Yuva yeri: Koloni şeklinde kaya oyuklarına ve mağaralara
yuvalanırlar.
Besin: Açık deniz ve okyanuslarda balıklarla beslenir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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GECE YIRTICILARI : STRIGIFORMES
Baykuşgiller: Strigidae

73900 (d) İshak kuşu; Otus scops (A.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 16 - 17; ♀ 15,7 -17,2 cm): Üst kısım gri olup
lekeler çok büyüktür; tüy ekseni siyah kahve ve beyaz enine
bantlıdır; az belirgin pençesi açık gri ve kulak ile boynun yan
bölgesinde dar beyazdır; siyah - kahve ve pas renkli tüylerle
çevrelenir; alt kısım daha açıktır; göğüs bazen çok geniş siyah kahve eksen çizgilidir; kuyrukaltı örtü tüyleride geniş beyaz bantlar
bulunur; ayaktaki tüyler beyazımsı kremi, parmaklar tüysüz. Gaga:
Kemik grisi, alt gaga daha açık, sarımsı kahve.İris: Limon sarısı
kükürt sarışıdır; ayaklarının üst kısmı kemik grisi, alt kısmı gri
kahvedir; tırnak kemik grisi ve koyu uçlu olup, mumsu deri ve göz
çevresindeki tüysüz kısım et rengidir. Birliktelik: 10 aylık iken
kuluçkaya yatarlar; monogam olup sezon evliliği yapar; yuva yerini
dişi belirler.Yumurta sayısı: genelde 3 - 4, nadiren de 2,5 veya 6
yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 27,7 - 34,6 x 27,6 - 28
mm.Yaşama süresi: Doğada en yüksek yaş altıdır.
Besin:
daha çok büyük böcek ve örümcekleri ve diğer
omurgasızları yer; ayrıca küçük kuşlar, sürüngenler ve kemirgenleri
de yer. Ötüş: "çyu", "çyuh" veya "çyüt" diye öter.

BUCEROTIFORMES: ÇAVUŞKUŞLARI
Çavuşkuşugiller: Upupidae

8460 (d) Hüthüt, Çavuşkuşu; Upupa epops (A.2; G; BB)
Dış Görünüm: (♂ 14 - 15,6; ♀ 13,7 - 14,9 cm): Erkeğin kafaüstü
açık kahve, genellikle portakal rengi tonlu; arkadaki tepelik
tüylerinde parlak tilki kırmızısı rengi bulunur; tepelik tüylerinin ucu
siyahtır; ense kafa ve boynun yanı açık kum renginde, omuzlar ve
sırtın ortası siyah ve sarımsı beyaz enine bantlıdır; sırtın arka tüyleri
siyah, beyaz kenarlı. Kuyruk sokumu beyazdır. Kuyruküstü örtü
tüyleri - siyah, kısmen beyaz kenarlı; çene, gırtlak ve göğüs kremi,
şarap kırmızısı tonlu, kuyrukaltı örtü tüyleri beyaz, kuyruk siyah,
geniş ve beyaz renkli enine bantlar taşır; Eluçma örtü tüyleri siyah,
büyük ve orta kol örtü tüyleri geniş siyah - beyaz enine bantlıdır;
dişi erkeğe benzer, gırtlak ve göğüs biraz daha soluk olup, daha az
kırmızımsıdır; çene daha beyazdır. Gaga: Siyahımsı kemik
renginde, bazali daha açıktır. Ayaklar:Parlak gridir.İris: Kahvedir;
yutak kırmızıdır.Birliktelik: 1. yılın sonunda eşeysel olgunluğa
ulaşır; sezon evliliği yapar; yuva bir oyuk gibi olup, yuva yerini
erkek seçer.Yumurta sayısı: 5 - 8 yumurta bırakılır. Yumurta
ebatları: 22,7 - 28,7 x 17 -18,2 mm. Kuluçka süresi: 15 -16,
Yavru süresi: 23 - 25 gündür. Yaşama süresi: 11 yıl 1 ay yaşayan
bireye ait kayıt vardır.Besin: Beslenme daha çok hayvansaldır,
bazen küçük tohumları da yer.Ötüş: "upupup" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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KUZGUNKUŞLARIİ CORACIIFORMES
Kuzgungiller: Coraciidae
8410 (d) Gökkuzgun; Coracias garrulous
(A.2; G; BB)
Dış Görünüm: (♂ 19,4 - 21,1; ♀ 18,9 - 20,2 cm): Kafa, boyun ve alt
kısmın tamamı canlı turkuaz; karın ve kuyrukaltı örtü tüyleri, alın açık gri;
çene beyazımsı, gırtlak daha açık tüy eksenli; sırtın önü ve omuz kırmızımsı
tarçın kahvesi, sırtın arka kısmı leylaki mavi. Kuyruküstü örtü tüyleri deniz
mavisi kuyruğun orta tüyleri yeşilimsi kahve turkuaz parlaklığında; diğer
kuyruk tüylerinin tüy eksenleri siyah kahve, büyük ve orta kol örtü tüyleri
turkuaz; küçük kolörtü tüyleri canlı mavi. Kanat örtü tüyleri ve kolaltı örtü
tüyleri canlı mavi turkuaz rengindedir. Gaga: Erişkinde siyah. Ayaklar:
Sarı.İris: Fındık rengi.Birliktelik: 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır;
monogam olup sezon evliliği yapar; yuva, kazılan çukurlara yapılır,
çukurların çapı 10 cm, derinliği 50 - 60 cm'dir; yuvalama odası 15 cm
yüksekliğinde ve 25 cm genişliğinde olup, önce bir kıvrıntı yapar.Yumurta
sayısı: 4 - 6 nadiren de 3, 7 yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 33,2 38,2 x 26,1 - 28,1 mm.
Kuluçka süresi: 18 - 20, Yavru süresi:25 - 30 gündür.Yaşama süresi:
Tutsak bir birey en fazla 12 yıl 3 ay yaşamıştır. Besin: Esas besinini orta
ve büyük böcek ve düz kanatlılar, bazen arılar ve diğer eklembacaklılar
oluşturur. Ötüş: "rak rak rak rak rak rak rakrak ak" veya "kraaaah",
"eeeeeeerrr" diye öter.
AĞAÇKAKANLAR: PICIFORMES
Ağaçkakangiller: Picidae
85501 (d) Gri ağaçkakan;Picus canus
(A.1.2; Y; A,I,Kd,M)
Dış Görünüm: (♂14,3 - 15,5; ♀ 14,5 - 15,3 cm): Erişkinin alnı, tepenin
ortasına kadar kırmızı, bazali gri tüylerle örtülüdür, kafa arkasındaki
tüylerin bazen altın sarısı kenarları bulunur, kafaüstünün diğer bölümleri kül
grisi olup yeşilimsi tonludur, sırt, omuz ve kol örtü tüyleri gri - yeşil ve çok
ince kahve enine çizgili; gözün ön kenarından - üst gaga bazaline kadarki
çizgi siyahtır, burun kılları koyu kahve gri ve uçları siyah, çene ve gırtlak
açık soluk gri; hemen hemen beyazımsı, alt kısmın diğer bölümleri kirli açık
yeşilimsi gridir. Kanat örtü tüyleri beyaz koyu gri kahve bantlıdır.
Gaga: Gaganın üst bazali zeytin sarısı, diğer kısımları koyu kemik kahvesi
- koyu gri.Ayaklar:Zeytin grisi.
İris: Beyazımsı - kırmızı.Birliktelik: 1. yılın bitimiyle birlikte eşeysel
olgunluğa ulaşır; sezon evliliği yaparlar,
Yumurta sayısı: 7 - 9 yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 24,3 - 30,5 x
19 - 22,6 mm. Kuluçka süresi: 15 -17, Yavru süresi: 24 -25 gündür.
Yaşama süresi: En fazla 5 yıl 4 ay yaşamıştır.Yuva yeri: Kuluçka odası 9
-12,5 cm genişliğinde, yuva oyuğu derinliği 55 - 60 cm olabilir.
Besin: En başta karıncaların krizalit ve erginlerini, sinek, yaprak biti, böcek
ve larvalarını yerler; ayrıca üzümleri de severek yerler. Ötüş: "kü" ötüşü
yapar; eşler uzaktan yavaş "cük" diye öterek haberleşirler, trampet vuruşu
da yaparlar.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
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Aylar
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Gökkuzgun
Coracias garrulous
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Gri ağaçkakan
Picus canus
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8560 (d) Yeşil ağaçkakan; Picus viridis
(A.2; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂ 15,9 - 17; ♀ 16,2 - 17,1 cm): Erkeğin kafa üstü
ensesine kadar kırmızıdır, tek tek tüylerin koyu gümüş gri bazalleri
alın ve tepede rahatça görülebilir, arkadaki tüyler, bazen portakal
rengi yeşilimsi veya altın sarısı olabilir, üst kısmın diğer bölgeleri
ensenin yan kısımlarından başlayarak gri yeşildir, yüz maskesi
siyah olup, gaganın bazalinden kulak örtü tüylerine kadar gider,
bıyık çizgisi kırmızı; kulak örtüsü, yanak, çene ve gırtlak yeşilimsi
gri, boynun altı ve göğüs yeşilimsi gri veya gri yeşil; karın aynı
şekilde sarı yeşil tonludur; kuyruk tüyleri gri kahve, kanat örtü
tüyleri soluk veya sarımsı beyaz ve koyu kahve enine bantlıdır, dişi
erkeğe benzer, yalnız bıyık çizgisi siyahtır. Gaga: Siyah - kahve, gri
siyah olup ucu açıktır; alt gaga bazali yeşil sarıdır.
Ayaklar: Kirli kurşun grisi, genellikle zeytin renkli veya kahvemsi
tonludur. İris: Beyaz kırmızıdır.
Birliktelik: 1. yılda eşeysel olgunlığa ulaşır; sezon evliliği yapar.
Yumurta sayısı: 5 - 8 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 28 - 35,8 x 21,5 - 23 mm. Kuluçka süresi:
14 -15 gün. Yavru süresi: 23 - 26 gündür.Yaşama süresi: En fazla
5 yıl 5 ay yaşamışlardır.Besin: Karıncaları ve özellikle kırmızı
ormankarıncası (Formica rufa)’nı, olgun kiraz, üzüm, armut ve
elma ile üvez meyvelerini severek yer. Ötüş: Çok heceli ve yoğun
bir "klu" ötüşü yapar, gülme ötüşü diye adlandırılan bir sesi revirini
belirlemede kullanır, uçarken "kjek" veya daha keskin "kük" ya da
"kyük" diye öter, ayrıca gagasını vurarak trompet ötüşü de yapar.

DOĞANLAR: FALCONIFORMES
Doğangiller: Falconidae
3040 (d) Kerkenez; Falco tinnunculus

(A.2;Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 23,4 - 25,7; ♀ 24,6 - 27,1 cm): Erkeğin alnı ve
çok dar gözüstü çizgisi krem, nadiren de grimsi veya kırmızımsıdır;
kafaüstü, ense ve kulak örtüsü mavi gri; sırt mat kiremit kırmızısı,
kuyruk üstü mavi gri, yanaklar grimsi – kremi renktedir; gözün
etrafında siyahımsı - gri bir halka vardır; dişinin üst kısmı ve ense
nadiren gri tonludur; sırt ve kanat üstü tüyleri geniş koyu enine
lekeli bantlıdır. Gaga: Yeşilimsi sarıdır. Ayaklar: Krem sarışıdır.
İris: Koyu kahvedir.Yumurta sayısı: 4 - 6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 34 - 47,2 x 27,4 - 39,2 mm. Kuluçka süresi:
27 – 31 gün. Yavru süresi:28 - 32 gündür. Yaşama süresi: 10 -16
yıl yaşayan bireylere rastlanmıştır.Birliktelik: 1 yaşında eşeysel
olgunluğa ulaşılır. Besin: Genellikle küçük karasal canlılarla
beslenir.Ötüş: "kikikiki" ve "vitvitvit vit vit" ya da "zirr zirr vrrii
vrrii", "trii" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
Türkçe Adı
Yeşil ağaçkakan
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Picus viridis
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Kerkenez
Falco tinnunculus
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3030 (d) Kızıl kerkenez; Falco naumanni
(A.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 22,7 - 24,7; ♀ 22,6 - 24,4 cm): Erkeğin dar bir
alın bandı, çene ve gırtlak gibi bölgeleri krem sarışıdır; kafanın
diğer bölümleri, boynun üstü ve yanı güvercin rengi - mavi gridir;
omuz ve sırt tek renkli kestane kırmızısıdır; kuyruk üstü açık
mavimsi gridir; boyun altı, göğüs, karın ve pantolon, kırmızımsı
sarıdır; dişi kerkenezi andırır.
Gaga: Gri mavidir.
Ayaklar: Krom sarısıdır.
İris: Koyu kahvedir.
Yumurta sayısı: 3 - 6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 30,4 - 39 x 26,3 - 32 mm.
Kuluçka süresi: 28 – 29 gün.
Yavru süresi : 28 - 30 gündür.
Yaşama süresi: En yaşlı erkek 6 yıl 2 ay yaşamıştır.
Birliktelik: 1 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşılır.
Besin: Böcek, çekirge ve diğer eklembacaklılarla beslenirler.
Ötüş: "çe çe çe çe ", "çet çet" "kçi kçi kçi" diye öterler.

3200d) Gök doğan; Gezginci Doğan; Falco peregrinus
(A.1.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 29,2 - 30,8; ♀ 33,9 - 35,6 cm): Erkeğin
kafaüstü, ense ve sırtının ön kısmı parlak siyah olup tüylerin ucu
mavi gridir; üst bölümün diğer tüyleri parlak gridir; kafanın yanı ve
gözün çevresi ile kulak örtüsü ve geniş bir yanak çizgisi taşır; dişi
erkeğe benzer; ama altı daha da koyudur ve el uçma tüylerinde daha
açık renkli lekeler vardır.
Gaga: Açık mavimsi olup temeli sarımsıdır.
Ayaklar: Krom sarısıdır; pençeler mavi siyahtır.
İris: Koyu kahvedir.
Yumurta sayısı: 3 – 4 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 58,9 - 51,1 x 36 - 44,7 mm.
Kuluçka süresi: 29 – 31 gün.
Yavru süresi: 36 - 40 gündür.
Yaşama süresi: En yaşlı halkalı birey 15,5 yaşına ulaşmıştır;
tutsak bir birey ise 21 yaşına kadar yaşamıştır.
Besin: Özellikle diğer küçük kuşları yiyerek beslenir.
Ötüş: "vhet", "vhit" veya "geei geei" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Aylar
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Kızılkerkenez
Falco naumanni
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PAPAĞANLAR: PSITTACIFORMES
Papağangiller: Psittaculidae

7120 (d) Ankara yeşil papağanı; Psittacula krameri (A.2; Y;
Gd,M,D,A,E,I)
Dış Görünüm (♂ ve ♀ 40-45 cm): Yurdumuza kafes kuşu olarak
sokulmuş bireylerin, evlerden kaçıp doğaya sığınması sonucu
büyük şehirlerin park ve bahçelerinde gözlenen bir tür olmuştur.
Siyah gerdanlığı haricinde, yeşil bir tüy örtüsü vardır.
Gaga: Parlak kırmızıdır.
Ayaklar: Siyahtır.
İris: Açık çağla yeşilidir.
Birliktelik: 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Yumurta sayısı: Beyaz renkte 3-6 yumurta bırakırlar.
Kuluçka süresi: 22-25 gün.
Yavru süresi: 35-40 gündür.
Yaşama süresi: Doğada 25 yıldan fazla yaşayabilirler. Kafes
kuşu olan bu tür esaret altında 40 yıl yaşatılabilir.
Besin: Tohumla beslenirler.
Ötüş: Grup halinde dolaşır ve şehrin belli noktalarında birikerek,
hep beraber müthiş bir ‘’cirrik’’cirrik’ diye tiz bir ötüş gürültüsü
çıkarırlar.

ÖTÜCÜ KUŞLAR: PASSERIFORMES
Kargagiller: Corvidae
15390 (e) Alakarga,Kestane kargası; Garrulus glandarius
(A.3; Y: BB)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 17,2 - 19,6 cm): Kafanın önü beyazımsı
ve koyu uzunlamasına lekelidir; şakak çizgisi siyahtır; gırtlak
beyaz, geri kalan üst ve alt kısım gri ve kırmızımsı tonludur;
karın ve kuyru kaltı örtü tüyleri beyazdır; fitti üzerinde beyaz bir
bölüm vardır.
Yumurta sayısı: Beyazımsı ve yeşilimsi zeminli, üzerinde
açıkkahve gri lekeli 5 - 7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 28,2 - 36 x 21 - 28,6 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13 gün.
Yavru süresi: 14 -15 gündür.
Yuva yeri: Ağaç üzerinde çalı çırpı kullanarak yuva yapar.
Ötüş: "retş" "raah" veya şahini andıran bir ses çıkarır "hieh" diye
öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Ankara yeşil papağanı
Psittacula krameri
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Alakarga kestane kargası
Garrulus glandarius
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154900 (f) Saksağan; Pica pica
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 15,5 - 19,5 cm): Göğsün alt kısmı ve
omuz tüyleri beyaz; kuyruk sokumu gri veya beyaz; kuyruk
tüylerinin iç kısmı beyaz, diğerlerininki siyah metaliktir; kuyruk
çok uzun ve basamaklıdır.
Yumurta Sayısı: 6 - 8 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 27,3 - 41,9 x 21,2 - 26,4 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13 gün.
Yavru süresi: 15 -17 gündür.
Yuva yeri: Ağaç dal ve parçaları ile kökleri üst üste koyarak
yaptığı yuvanın duvarlarını balçık kullanarak sağlamlaştırır;
yuvanın üstünde bir şapka bulunur.
Ötüş: "şak şak" diye öter.

156000 (f) Cüce karga; Coleus monedula
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 23 – 25 cm): Kulak bölgesi, boynun yan
kısımları ve boynun arkası parlak gridir; diğer kısımlar koyudur;
kafa plakası mavi siyah metaliktir.
Yumurta sayısı: Mavimsi beyaz zeminli ve siyah gri lekeli 4 7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 30 - 40,9 x 21,6 - 29,7 mm.
Kuluçka süresi: 12 -14 gün.
Yavru süresi: 15-17 gündür.
Birliktelik: Toplu olarak yuvalanırlar.
Yuva yeri: Kayalık, harabeler ve ağaç oyuklarına çalı, sap ve
tüy kullanarak yuva yapar.
Ötüş: "kyak" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Saksağan
Pica pica
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Cüce karga
Coleus monedula
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5-GÜVERCİNDEN DAHA BÜYÜK VE TAVUK
İRİLİĞİNE KADAR OLAN TÜRLER
TAVUKLAR: GALLIFORMES
Tavuksugiller: Phasianidae
3970 (d) Sülün; Phasianus colchicus (A.1.2; Y; M,Kd,E,A)
Dış Görünüm: (♂ 23 - 26,7; ♀ 21,8 - 23,7 cm): Erkeği çok
zengin bir renk cümbüşü gösteren sülünün, yavru ve dişisi de açık
veya koyu toprak kahvesi ve açık koyu kontrast renkleri ile hemen
dikkati çekerler; eşeyleri bir günlük civcivde bile kolayca
belirlenebilir.Gaga: Üst gaga civcivde koyu, alt gaga açık
kırmızımsı kemik renginde; yavru ve erişkin dişide koyu kahvemsi
kemik renkli, erkekte kahvemsi sarı ve erişkin erkekte yeşilimsi
kemik sarısıdır. İris: Erkekte portakal veya kehribar sarısıdır.
Ağırlık: Bir günlük civcivler ortalama 20 - 22 gr'dır; dişi
bireylerin ortalama ağırlığı 850, erkeklerinki 1150 gramdır.
Yumurta sayısı: 8 -12 yumurta bırakırlar. Yumurta ebatları:
39 - 48,6 x 32,1 - 37 mm. Kuluçka süresi 23 - 24 gündür. Yavru
süresi: 10 -12 günlük yavrular uçabilirler ve 70 - 80 günlük
yavrular anneden bağımsızdırlar.Yuva yeri: Yuva yerini dişi seçer;
yuvayı da o yapar. Yaşama süresi: 7 yıl 7 ay yaşamış bireyler
vardır. Birliktelik: 1 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar. Besin:
İlk günler dışında daha çok bitkiseldir. Ötüş: "gög - gok", "tagat
veya gögog" ya da "kokokok" "koketok" diye öterler.
KAZSILAR: ANSERIFORMESÖrdekgiller: Anatidae
19400 (e) Kaşıkgaga; Spatula clypeata (A.4; Y; BB)Dış
Görünüm: (♂ 23,0 - 26,0; ♀ 22,1 - 24,8 cm): Gagasının kaşık
şeklinde oluşu ile dikkati çeker; erkeğin kafası şişe yeşili, kursak
bölgesi beyaz, karın ve vücudun yan kısımları pas kahvesidir;
kuyruk altı tüyleri siyah, sırtın ortası, kuyruk üstü ve kuyruk üstü
tüyleri siyah olup omuzda büyük ve beyaz renkli bir leke vardır;
dişi ise yeşilbaşa benzer; ondan gagasının kaşığı andıran şekli ile
ayırt etmek mümkündür.Gaga: Dişinin gagası yeşilimsi kahve,
erkeğinki ise siyah kahve, zeytin kahvesi, kahvemsi portakal
rengindedir.İris: Dişide kahve, erkekte altın sarısından kırmızı
portakal rengine kadar değişir. Yumurta sayısı: 8 -12 kadardır.
Yumurta ebatları: 47,1 - 55,6 x 35,0 - 38,0 mm'dir. Kuluçka
süresi: 22 -25 gündür.Yavru süresi: Yavrular 6 - 7 haftalık
olunca uçarlar.Yaşama süresi: Doğal koşullarda 8 -10, yapay
koşullarda 18 - 20 yıl yaşayabilen bireylere rastlanmıştır.Yuva
yeri:Dişi birey yuvayı yapar. Birliktelik:Eşeysel olgunluğa bir
yaşında ulaşılır; kış ortasında eşler teşkil edilir. Besin:
Beslenme bitkisel ve hayvansaldır.Ötüş: Erkek kur döneminde
"gurrug guru rru rru rru rru rrurra rra rra" diye öter, dişi "vak
vaak" diye ses çıkarır.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Sülün
Phasianus colchicus

1 2

Kaşıkgaga
Spatula clypeata
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18600 (f) Yeşilbaş ördek; Anas platyrhynchos
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-26,3-30,4;♀-24,7-28,1cm):Erkeğin kafası ve
boynu koyu yeşil ve metal parlaklıkta, boynun etrafında dar ve
arkada tam olarak kapanmayan beyaz bir halka vardır; kursak ve
göğsün ön kısmı koyu kestane parlak yeşildir, kuluçka döneminde
dişinin kafaüstü açık kahve, dar ve siyah çizgilidir; çene ve gırtlak
sarı kahvedir, tüylerin hemen hepsinde “U”veya”V”şeklinde
lekeler bulunur.
Yumurta sayısı: 7-11'dir.
Yumurta ebatları: 50,1-64,3 x 36,4-45,5 mm'dir.
Kuluçka süresi: 24-32 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 8 haftalık olunca uçabilirler.
Yaşama süresi: Doğal koşullarda 20, yapay koşullarda 22-29 yıl
yaşayabilirler.
Birliktelik: Eşeysel olgunluğa ilk yılın sonunda ulaşılır, dişi
kuluçka bölgesine bağımlıdır ve yuvayı sadece kendisi yapar.
Besin: Beslenme hayvansal ve bitkiseldir.
Ötüş: Erkek “rebreb”,dişi “vaak vaak”veya “kueek kueek”, eş
teşkilinde “kuak kuak kuak kuak kuak”diye öterler.
18900 (f) Kılkuyruk; Anas acuta
(A.5; Y; BB)Dış Görünüm:(♂ 25,1-27,3; ♀ 25,6-28,1 cm):
Erkeğin kafa, çene, gırtlak ve boynunun arkası, sırta kadar kahve
renklidir; ön kısmı ince siyah gri beyaz enine çizgilidir, kuyruğun
her iki tarafında da sarı - kahve birer leke bulunur, kuyruk
tüylerinin en ortadaki çifti uzamış olup siyahtır; dişinin kafası siyah
kahve lekelidir, tüylerde "U" şeklinde lekeler vardır, kuyruk
sivridir.
Yumurta sayısı: 7-11 adet yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 51,0 - 61,0 x 36,0 - 43,0 mm'dir.
Kuluçka süresi: 21 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 7 haftalık olunca uçarlar.
Yaşama süresi: Doğal koşullarda 14 -16, yapay koşullarda 20
yaşına kadar ulaşabilirler.
Birliktelik: 10 aylık iken eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Besin: Beslenme daha çok bitkiseldir, hayvansal besin aldığı da
tesbit edilmiştir.
Ötüş: Erkekler "krlüe" veya "krük" bazen de ıslık çalarak "füiu",
"fiub", ara sıra da "reb reb" veya burnundan ses
çıkarıyormuşcasına "gegegegegege ge" diye öterler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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19600 (f) Macar ördeği; Pasrengi ördek; Netta rufina
(A.5; Y; BB)Dış Görünüm: ♂-23,9-27,2;♀-23,6-26,3cm ):
Erkeğin kafası parlak tilki kırmızısı renginde, başlık çok az olup
rengi daha açıktır, boyun ve sırtın ön kısmı mat siyah, omuz
tüylerinin önünde beyaz üçgen veya yarımay şeklinde bir leke
vardır, omuz ve sırt gri kahvedir, dişinin kafa tüyleri az
uzamıştır, kafaüstü, gözün arka kenarına kadar açık kahvedir,
omuz tüyleri sarımsı kahvedir, sırt ve kuyruküstü açık zeytin
kahvesidir, vücudun yan kısmı, yanak, çene, gırtlak ve boyun
beyazımsı gridir. Gaga:Kiremit kırmızısıdır. İris: Dişide kahve
kırmızı, erkek ve gençlerde kırmızıdır.
Yumurta sayısı: 6 – 12'dır.
Yumurta ebatları:51,7 - 59,5 x 39,0 - 44,0 mm'dir. Kuluçka
süresi: 26 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 11 hafta sonra ergin duruma gelir ve
uçarlar.
Yaşama süresi:
Hayvanat bahçesi koşullarında 15 yıl
yaşayabilen bireylere rastlanılmıştır.
Yuva yeri: Yuva yerini dişi birey seçer ve yapar.
Birliktelik: Bir yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Besin: Beslenme bitkiseldir.
Ötüş: Erkek "bet" veya "geng" ya da "çi", "çrüü" diye öter; dişi
"kurr" veya "rerr" ya da "gok", "guk", diye bir ses çıkarır.
1980 (f) Elmabaş patka; Aythya ferina
(A.5; Y; BB)Dış Görünüm: ( ♂20,7 - 22,3; ♀ 19,9 - 22,1 cm):
Erkeğin kafa ve boynu pas kırmızısı, sırtın ön kısmı koyu kahve
koyu pas kahvesi, sırtın ortası ve üst omuz tüyleri beyaz ve
grimsi beyazdır, alt omuz tüyleri fare grisi rengindedir, gırtlak
pas kırmızısıdır, kursak ve göğsün önü siyahtır, dişinin ense ve
sırtın ön kısmı koyu kahvedir, çene ve gırtlak beyazdır, yanakta
gözün alt kısmında genel renge göre daha koyu olan bir leke yer
alır, Gaga: Erkekte siyah, burun deliği ve gaga ucu arasında gri
mavi bir bant vardır, dişide gaga açık yeşilimsi gridir. İris:
Dişide açık zeytin kahvesidir, erkeğinki ise kırmızı portakal
sarısıdır. Yumurta sayısı: 6 - 9'dur. Yumurta ebatları: 54,8 67,9 x 39,6 - 48,9 mm'dir. Kuluçka süresi: 24 - 26 gündür.Yavru
süresi: Yavrular 10 hafta sonra uçabilecek büyüklüğe
ulaşırlar.Yaşama süresi: Hayvanat bahçelerinde 20 - 22 yıl
yaşayabilen bireylere rastlanılmıştır.Yuva yeri: Yuva yerini dişi
seçer. Birliktelik: Bir yaşına basınca eşeysel olgunluğa ulaşır.
Besin: Beslenme daha çok hayvansal olmakla birlikte bitkisel
besin de aldıkları olmaktadır. Ötüş: Kuluçka dönemi dışında
sesi duyulmaz.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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21501 (d) Kadife ördek; Melanitta fusca
(A.3; Y; D,E,Kd,A,I,M)Dış Görünüm: (♂ 26,2 - 28,6; ♀ 25,2
- 27,5 cm): Erkeğin gözünün arkasında küçük ve arkaya doğru
uzanan beyaz bir leke vardır; vücudun geri kalan bölgeleri
metalik yeşil parlaklıktadır; çene, gırtlak ve boynun alt kısmı
kahve siyahtır; 1. kol uçma tüyünün dış bayrağı siyahımsı kahve,
iç bayrağı beyaz, diğer kol uçma tüyleri beyazdır; dişinin kafa
ve boynu is renginde gri kahveden siyah kahveye kadar değişir.
Yumurta sayısı: 7 - 10'dur.
Yumurta ebatları: 68,7 -77,5 x 42,6 - 48,6 mm'dir.
Kuluçka süresi: Ortalama 27,5 ± 0,2 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 4 – 5, bazen 6 haftalık olunca uçacak
duruma gelirler.
Yaşama süresi: Halkalanan bir dişinin 10 yıl 7 ay, hayvanat
bahçesi koşullarında yaşamış bir bireyin ise 13 yıl iki ay yaşadığı
belirlenmiştir.
Birliktelik: Eşeysel olgunluğa ikinci yıl ulaşır.
Besin: Beslenmenin önemli bir bölümü hayvansal olmakla
birlikte bitkisel olarak da beslenebilir.
Ötüş:Erkek "kyu", "kyuorr" "kyuorr" veya kısa olarak "bitir
bitir", dişi "braaaaa -braaa - hraa" diye öter.
2130 (c) Karaördek; Mahzun ördek; Melanitta nigra
(B.1.2; K; A, D, M,E)
Dış Görünüm: (♂ 21,7 - 23,5; ♀ 20,5 - 23,0 cm): Erkeğin
vücudunun üst kısmının tamamı, çene, gırtlak, boynun alt
kenarları, göğüs ve kuyrukaltı örtü tüyleri siyah metalik
parlaklıktadır; dişinin tepesi göz hizasına kadar siyah kahve, geri
kalan kısmı gri kahvedir, yanak, çene, gırtlak ve boynun yan
kısımları gri kahvemsi beyazdır,
Gaga: Dişinin gagası yeşilimsi siyah, erkeğinki gri siyah renkli
olup yumurta sarısı renginde bir hörgüç lekesine sahiptir.
İris: Kahvedir.
Yumurta sayısı: 6 - 9'dur.
Yumurta ebatları: 59,3 - 71,5 x 41,3 - 47,7 mm'dir.
Kuluçka süresi: 30 - 31 gündür.
Yavru süresi:Yavrular 6 - 7 hafta sonra uçabilirler,
Yaşama süresi: En yaşlı tutsak birey 15 yıl 11 aylık bir süre
yaşamıştır.
Birliktelik: İkinci kıştan sonra eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Besin: Beslenme hayvansaldır; ama mevsime bağlı olarak da
bitkisel olabilmektedir.
Ötüş: Erkek "dü", "düit", "kür - li", "skrük - lük" veya "kür kür - kürlii - kürlii" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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TURNAMSILAR: GRUIIFORMES
Yelvegiller: Rallidae

4270 (d) Saz horozu; Porphyrio porphyrio
(A.1.2; Y; Kd,M,A,I)
Dış Görünüm: (♂ 26 - 28; ♀ 24,3 - 26,7 cm): Üstü koyu mavi
hercai tonlu, kafanın yanı, ön boyun, gırtlak ve ön göğüs biraz
açıkça, canlı parlak mavidir; alt kısmın diğer bölgeleri ise siyah, yan
kısım mavi tonlu; kuyruk altı beyazdır.
Gaga: Gaga ve alın plakası et rengindedir.
Ayaklar:Erişkinde kırmızı.
İris: Kırmızı kahvedir.
Yumurta sayısı: 3 - 5 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 49 - 59,6 x 33,8 - 39,5 mm.
Kuluçka süresi: 23 – 25 gün.
Yavru süresi: 35-45 gündür.
Besin: Beslenme bitkisel ve hayvansaldır.
Ötüş: "çak çak" "krrükrri - krrukrrikrri" diye öter.

04290 (f) Sakarmeke; Su tavuğu; Fulica atra
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 21,5 - 22,2; ♀ 19,9 - 20,7 cm): Kafa ve boyun
kadife siyahı, sırt siyah gri, gırtlak ve boynun altı siyah koyu gri, alt
kısmın geri tarafı açık gri-gri lekelidir.
Gaga: Gaga ve alın plakası beyazdır.
Ayaklar:Erişkinde gridir.
İris: Kırmızı - kırmızı kahvedir.
Yumurta sayısı: 5 - 10 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 55,3 - 59,3 x 36,4 - 40,1 mm.
Kuluçka süresi: 23 - 24 gündür.
Yavru süresi :8 haftadır.
Yaşama süresi: 18 -19 yıl yaşayan bireyler vardır.
Birliktelik: 1 - 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Besin: Hemen her şeyi yiyerek beslenebilir; çürümüş hayvan ve
bitkileri de yer.
Ötüş: "psi" "pssi" "ö" "ö" veya "köv" ya da "e - öe - e - e - ö"
şeklinde öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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LOPLU DALGIÇLAR: PODICIPEDIFORMES
Lopludalgıçgiller: Podicipedidae

90 (f) Tepeli batağan; Podiceps cristatus
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-18,8-19,8♀18-18,9cm): Kafaüstü tüyleri
siyah ve iki yanda tepelik oluşturur. Kafa üstü başlığı ve gırtlak
tüyleri uzamış ve yaka halini almıştır. Yakanın çevresi siyah ve
önü pas kırmızısıdır. Gözüstü çizgisi, yanak ve gırtlak beyaz, üst
gaganın kökünden göze kadar olan kısım kırmızımsı siyahtır.
Üst kısım siyah, alt taraf beyaz ve vücudun yan bölgeleri pas
kahvesidir. Kuyruk siyahtır, el uçma tüyleri gri kahve ve kol
uçma tüyleri beyazdır.
Gaga: Parlak kırmızıdır.
Ayaklar:Yeşilimsi sarı, tırnaklar mavimsidir.
İris: Kiremit kırmızısıdır.
Birliktelik: Monogam, 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşılır,
eşlerde sürekli beraberlik var; yuva yeri beraberce seçilir.
Yumurta sayısı: 2-6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 46,5-62,7x39-37,8 mm.
Kuluçka süresi: Kuluçka kolonisi yapar, 27-29 gün.
Yavru süresi: 10-11 haftadır.
Besin: Balık ve sucul böcekler.
Ötüş: “grök-grök”,”kök kök kök”, kur döneminde “arr”
şeklindedir.

YAĞMUR KUŞLARI: CHARADRIIFORMES
Denizsaksağanıgiller: Haematopodidae

4500 (d) Deniz saksağanı; Haematopus ostralegus
(A.3; G,T; BB)
Dış Görünüm:(♂ ve ♀ 23,1 - 27,6 cm): Kafa, boyun, sırtın önü,
ön göğüs, omuz tüyleri siyahtır; özellikle kafa ve boyun metalik
parlaklıktadır; sırtın arka kısmı, kuyruk sokumu, kuyruk üstü örtü
tüyleri ve alt kesim, göğüsten itibaren beyazdır; kuyruk tüyleri
beyaz olup uçları siyahtır. Gaga: Portakal kırmızısı ucu kırmızımsı
gridir. Ayaklar: Et rengi olup leylaki tonludur. İris: 3. yıldan
itibaren parlak kırmızıdır. Yumurta sayısı: 2 - 4 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 51,1 - 70,1 x 35 - 49,9 mm. Kuluçka süresi:
26 – 28. Yavru süresi: 32 - 35 gündür. Yaşama süresi: En uzun
yaşayan bireyler 30 ve 32 yıl yaşamışlardır. Birliktelik: 3 - 5
yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır. Besin: Yumuşakçalar, solucan,
yengeç ve böceklerle beslenir,
Ötüş: "kuieviep", "kheviek", "kvihp" veya "lier" ya da "kevik
kevik kevik kvikkvikkvikkvik" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Avozetkuşugiller: Recurvirostridae

4560 (e) Kılıçgaga; Recurvirostra avosetta
(A.4; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 22,3 - 23,5; ♀ 21,9 - 23,2 cm): Kafanın üst
kısmı, ense ve boynun arkası mat kahve siyahtır; omuz tüylerinin
üst yarısı, el uçma tüyleri küçük ve orta kanat uçma örtü tüyleri
siyahtır; ortadaki kuyruk tüyleri az çok kahve gri soluk renklidir.
Gaga: Siyahtır.
Ayaklar: Gri - mavidir.
İris: Erkekte kırmızı veya kırmızı kahve, dişide fındık rengidir.
Yumurta sayısı: 2 - 5 yumurta konursa da, en fazla 4 yumurta
bırakılır.
Yumurta ebatları:46,3 - 56,2 x 33 - 36,1 mm.
Kuluçka süresi: 24 - 25,
Yavru süresi: 39 - 42 gündür.
Yaşama süresi: Tutsak iken en fazla 18 - 24 yıl yaşayabilirler.
Birliktelik: 1 - 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır.
Besin: Besin olarak omurgasızların her çeşidini yer.
Ötüş: "klüt", "klüt", "plüt", "plüit", "kvit kvit kvit" ya da "kit kit
kit..." diye öter.
45504 (e) Uzunbacak; Himantopus himantopus (A.3; Y;
BB)Dış Görünüm:(♂ 524 - 25,3; ♀ 22,7 - 23,6 cm): Erkekte ense
ve kafa tüylerinin rengine göre dört farklı tipi vardır; 1. tipte tepe
gözün arka bölgesi, kafanın arkası ve ense siyahtır; 2. tipte bu
siyahlık içinde beyaz lekeler bulunur; ense tüyleri ise daha çok
beyazdır; 3. tipte tepe ve kafanın arkası beyazımsı ve çok koyu
lekelidir; ense tüyleri beyazdır; 4. tipte tek tük siyah tüy uçları
dışında tamamen beyazdır; 1. ve 2. tipe çok sık rastlandığı halde 4.
tip seyrektir; ön sırtın arka bölgesi siyahtır; beyaz renkli karın ve
göğüs tüyleri genellikle pembe tonludur; ön sırtın arka bölgesi,
omuz ve dirsek tüylerinin kahverengi oluşu ile dişi erkekten ayırt
edilir; boyun, kafa, ense, ön sırtın önü beyazdır; tepe ve ense tüyleri
kirli beyazdır.
Gaga:Siyahtır.
Ayaklar: Siyahımsı kemik kahvesidir.
İris: kuluçka döneminde koyu kırmızı, sonbaharda biraz daha açık
renklidir.
Kuluçka süresi: 22 - 24,
Yavru süresi: 28 - 32 gündür.
Birliktelik: 3 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Besin: Su böcekleri, yumuşakça, kurbağa larvası ve küçük
balıklarla beslenir.
Ötüş: "kue't kuet", "hüt hüt", "kuetkuet" veya "kuip", "ditti", "gik",
"gek" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Kılıçgaga
Recurvirostra avosetta

1 2

Uzunbacak
Himantopus himantopus
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y
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Çullukgiller: Scolopacidae

5170 (c) Döğüşken kuş; Calidris pugnax
(B.4; T,K; BB)Dış Görünüm: (♂ 18,1 - 21; ♀14,5 - 16,6 cm):
Erkekte alın, tepenin önü, kirpik, şakak, yanak bazen de çene ve
kulak bölgesi tüysüz olup deri veya siğillidir; tepelik (peruk) ve
yakalık çeşitli renk ve şekildedir; kafa tüylerinin rengi ve şekilleri
değişkendir; göğsün arkası, karnın önü ve böğür parlak siyah, pas
renginde uzunlamasına lekelidir; karın beyazdır; kuyruk örtü
tüyleri gri kahve olup uçları beyazdır; dişinin alnı ve tepesi koyu
gri kahvemsi olup siyah uzunlamasına lekeler taşır; şakak ve
yanak daha açık olup, siyahımsı veya koyu lekeler taşır; sırtın
arkası, kuyruk sokumu, orta kuyruk üstü örtü tüyleri koyu gri
kahve ve siyahımsı lekelidir; boyun ve göğsünde 3 tip renge
rastlanır; böğrün rengi göğüs gibi olup soluk kahvemsi tonludur;
karın beyazdır. Gaga: Ergin erkek gagası siyahımsı, kırmızımsı
kahve, et rengindedir; dişinin ise kırmızımsı kahve - siyahımsı çok
nadiren de gül veya sarı renklidir. Ayaklar: Sarımsı yeşildir. İris:
Kahve siyahtır. Yumurta sayısı: 4 yumurta bırakır. Yumurta
ebatları: 40,3 - 47,5 x 30,6 - 32,7 mm. Kuluçka süresi: 20 - 23
(genellikle 21), Yavru süresi: 25 - 27 gündür.Yuva yeri: Yuva
yerini dişi seçer, yuvayı ise birlikte yaparlar. Yaşama süresi: 8 10 yıla kadar yaşayabilir.Birliktelik: 1 - 2 yaşında eşeysel
olgunluğa ulaşır. Besin: Esas itibarı ile su böcekleri ve
yumuşakçaları yiyerek beslenir. Ötüş: "viü viü", "ge ge ge", "veg
veg veg" ya da "kru kri", "gruit" "ge" "ga" veya "gi" diye öter.

Bataklıkkırlangıcıgiller: Glareolidae

4640 (d) Çöl koşarı; Koşar kuş; Cursorius cursor (A.1.2;
G,Y; A,G)Dış Görünüm: (♂ 15,4 - 16,9; ♀ 15,8 – 16,8cm): Kafa
plakasının arka yarısı mavi gri, tüy uçları soluk; alın ve tepenin ön
yarısı ve üst kısmın geri kalan bölümü omuz tüyleri ve kol örtü
tüyleri kırmızımsı toprak rengi; çene ve gırtlak sarımsı beyaz;
boynun alt kısmı, göğüs ve karnın ön bölgesi açık soluk renkli;
karnın arka bölgesi, kuyruk altı örtü tüyleri sarımsı veya kahvemsi
beyaz; orta kuyruk tüyleri kırmızımsı kum rengi, diğerlerinde kahve
siyah ve beyaz bantlar bulunur. Gaga: Mavimsi siyah, alt gaga
bazali sarımsı ve kenarı da sarı. Ayaklar: Fildişi beyazı veya kum
renkli, tırnaklar mavimsi gri, İris:Kestane kahvesidir. Yumurta
sayısı:2 yumurta bırakır.Yumurta ebatları: 34,7 x 27,1
mm.Kuluçka süresi: Bilinmiyor.Yaşama süresi: En fazla 7 yıl
yaşayan bir bireye ait kayıt vardır.Birliktelik: 1 yaşında eşeysel
olgunluğa ulaşır. Besin: Beslenme daha çok eklembacaklılar ve
özellikle böcek ve larvaları yenerek yapılır, ayrıca diğer
omurgasızlan da severek yer. Ötüş: "kvit kvit", "nhark nhark",
"praak - praak", derin bir "kue kue" veya "rere-rer" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
K

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Döğüşken kuş
Calidris pugnax

1 2

Çöl koşarı, koşar kuş
Cursorius cursor
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
G
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Martıgiller: Laridae

59220 (f) Sarı ayaklı martı; Akbaşlı martı; Larus michahellis
(A.4; Y; BB)
Dış Görünüm: Kafa, boyun ve vücudun alt kısmı beyazdır;
kanatların üst kısmı gri el uçma teleklerinin uç bölümü siyah ve
beyaz lekeler taşır; kuyruk altı tüyleri beyazdır.
Gaga: Sarı, alt gaganın ucunda kırmızı bir leke vardır.
Ayaklar: Sarıdır.
İris: Siyah , retina sarıdır; gözün etrafındaki tüyler açık kırmızı
bir halka oluşturur.
Birliktelik: Poligamdır; koloni halinde kuluçkaya yatarlar.
Yumurta sayısı: Genelde üçtür.
Kuluçka süresi: 27-31 gündür.
Yavru süresi: 35-40 gündür.
Besin: Balık ve diğer hayvansal besinlerle beslenir.

Bir yaşındaki genç birey
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

Sarı ayaklı martı; Akbaşlı martı
Larus michahellis
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y
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KÜREK AYAKLILAR: PELECANIFORMES
Balıkçıllar: Ardeidae
970 (d) Cüce balaban; Ixobrychus minutus

(A.2; Y; BB)

Dış Görünüm:(♂-14,5-15;♀-14,5cm): Erkeğin kafa üstü, sırtı
ve kuyruğu siyah, yeşilimsi parlaklıktadır. Kanat örtü tüyleri
beyaz, geri kalan kısım sarıdır, dişinin rengi koyu kahve, alt
kısmı soluk ve uzunlamasına çizgilidir.
Gaga: Sarı, uç kısmı siyah.
Ayaklar: Sarımsı yeşildir.
İris: Siyahtır.
Yumurta sayısı : 5-6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 30-39x23,3-27,7mm’dir.
Kuluçka süresi: 16-19 gündür.
Yavru süresi: Dört haftadır.
Birliktelik: Poligamdır .
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: „jik jik“,,“gegk“veya „get get“diye öter.

1040 (d) Gece balıkçılı; Nycticorax nycticorax
(A.3; Y; BB)
Dış
Görünüm:
(♂-28,5-30;♀-27,5-28cm):
Karga
büyklüğündedir, kafaüstü ve sırtı siyah, metalik parlaklıkta,
kanatların üstü kül renginde, altı gri beyazdır, üç adet beyaz band
gibi tüy, enseden çıkar ve bir tepelik oluşturur.
Gaga: Siyah gridir.
Ayaklar: Sarıdır.
İris: Siyah etrafı kırmızıdır.
Yumurta Sayısı : 3-5’dir.
Yumurta ebatları: 43,7-56,5x31-39,7mm’dir.
Kuluçka süresi: 20-22 gündür.
Yavru süresi: Yavrular ilk uçuş denemelerini 6 hafta sonra
yaparlar.
Birliktelik: Poligamdır.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: „kuak“,“kuak“ şeklindedir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Cüce balaban
Ixobrychus minutus

1 2

Gece balıkçılı
Nycticorax nycticorax
3 4 5 6 7 8

S
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1080 (e) Alaca balıkçıl (Toparak); Ardeola ralloides
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-21,3-21,5;♀-21-21,2cm): Kafa ve boyun
sarı, sırt geyik kahvesidir, alt kısmı beyazdır, uzun ve etrafı siyah
olan ense ve ziynet tüyleri vardır.
Gaga: Uç kısmı siyah diğer bölümler açık mavimsidir.
Ayaklar: Sarımsı gridir.
İris: Siyah etrafı sarıdır.
Yumurta sayısı : Yumurta bırakmaya nisan sonunda başlanır ve
3-6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 36-41,1x26,9-30,1mm’dir.
Kuluçka süresi: 20-26 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 4-5 hafta sonra uçarlar.
Yaşama süresi:Doğada en yaşlı halkalı birey 8 yıl yaşamıştır.
Birliktelik: Poligamdır.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: „kerr“,“charrr“veya „rrra rrr-ra“ diye öter.

1110 (d) Öküz balıkçılı; Bubulcus ibis
(A.2; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-21,1-21,2;♀-20,9-21cm): Kafada gençken
beyaz, erişkin iken sarı krımızı ziynet tüyünü kafa, sırt ve
gögsünde taşır. E.garzetta’ya benzer, ondan daha açık rengi ve
kısa gagası ve açık renkli ayakları ; A.ralloides'ten ise gaga ve
ayak rengi ile ayrılır. Sığır sürülerini izleyerek sığırların
ektoparazitlerini ayıklar.
Gaga: Sarıdır.
Ayaklar: Sarıdır, ancak kuluçka döneminde kırmızı olur.
İris: Siyah etrafında kırmızı bir halka taşır.
Yumurta Sayısı : 3-5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 22-25 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 6 hafta sonra uçacak büyüklüğe ulaşır.
Birliktelik: Poligamdır.
Besin: Hayvansaldır. Büyükbaş hayvanların, özellikle de
sığırların ektoparazitlerini yer.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Alaca balıkçıl
Ardeola ralloides

1 2

Öküz balıkçılı
Bubulcus ibis
3 4 5 6 7 8
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Y
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YIRTICI KUŞLAR: ACCIPITRIFORMES
Balıkkartalıgiller: Pandionidae
Pandion haliaetus

3010 (d) Balıkkartalı;

(A.1.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 45 - 49,5; ♀ 47 - 51 cm): Alın ve tepenin
ortasındaki tüyler siyah - kahve olup, etrafı krema beyazıdır;
kafanın arkası ve ense tüyleri krema sarısı ve tüy eksenleri koyu
kahvedir; ortadaki uzun ve sivri ense tüyleri, bir grup oluşturur;
kulak örtü tüyleri ve boynun yan kısmındaki tüyler, koyu renkli bir
göz bandı yapar; üst kısmın diğer bölümleri tamamen koyu
kahvedir; çene ve gırtlak beyaz, ayrıca çenede siyah kahve lekeler
vardır; alt tarafın diğer bölümleri beyaz kremidir; gırtlak ve ön
göğüs koyudur.
Gaga: Kemik siyahı olup bazali mavi gridir.
Ayaklar: Soluk mavi gridir.
İris: Gençlerde kahve kırmızı, erişkinlerde saman - kehribar
sarışıdır.
Birliktelik: Eşeysel olgunluğa 3 yaşında ulaşırlar.Yumurta sayısı:
Genelde 3, nadiren de 2 veya 4 yumurta bırakırlar.
Yumurta ebatları: 50,4 - 69 x 40,2 - 50,3 mm.
Kuluçka süresi: 38 – 40 gün. Yavru süresi: 50 - 54 gündür.
Yaşama süresi: Doğal koşullarda en fazla 24 yıl 6 ay yaşamış bir
birey belirlenmiştir.
Besin: Beslenme başta balık olmak üzere hayvansaldır.
Ötüş: "şipp -şipp - jipp - jipp -jiüpp" ve "jip jip jip" diye öter
Atmacagiller: Accipitridae
2560 (e) Yılan kartalı;

Circaetus gallicus

(A.4; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂51-55,8;♀51,1-57,3cm): Üst kısım gri kahve,
kafa üstü bazen beyaz, koyu kahve tüy eksenlidir; öndeki alın
tüyleri, göz bölgesi ve üst çene beyaz, kıl gibi uzamış siyah
eksenli tüylerle kaplıdır; alt kısım beyaz olup toprak renginde
lekeler bulunur; kuyruk tüylerinin üst kısmında 3 - 4 adet enine
koyu kahve bant vardır, alt kısmı açık kahvemsi gümüşi gri
bantlıdır.
Gaga: Kemik renginde, ucu siyahımsıdır. Ayaklar: Kirli gridir.
İris: Erginde sarı - portakal sarısıdır.
Yumurta sayısı: 1 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 62 - 81,2 x 55 - 63,1 mm.
Kuluçka süresi: Kuluçka dönemi martta başlar ve süresi 45-47
gündür.
Yaşama süresi: 70 - 75 gündür.
Yaşama süresi: 10 -11 yıl yaşayabilirler. Besin: Beslenme
hayvansaldır. Ötüş:"kyö - kyö" veya "yü-ok kü yoa" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2
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Türkçe Adı
Latince Adı
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Takvimi
Aylar

Balıkkartalı
Pandion haliaetus

1 2

Yılan kartalı
Circaetus gallicus
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2920 (c) Küçük bağırgan kartal; Clanga pomarina
(A.3; G,T; BB)
Dış Görünüm: (♂ 43,6 - 48,7; ♀ 46,2 - 49 cm): Kafa tüylerinin
ucu altın kahvesi - kum rengidir; boynun üstü, sırt ve kuyruk tüyleri
kahvedir; kuyruk üstü tüyleri daha açık renklidir; alt kısım, ayak
tüyleri de dahil olmak üzere sırt gibi kahvedir.
Gaga: Mavimsi siyahtır.
Ayaklar:Sarıdır. İris: Sarımsı kahvedir.
Yumurta sayısı: Genelde 2, nadiren de 1 yumurta bırakırlar.
Yumurta ebatları: 57 - 69 x 46,6 - 56 mm.
Kuluçka süresi: 38 – 41 gün.
Yavru süresi: 60 - 62 gündür.
Yaşama süresi: Doğal koşullarda 26 yıl 1 ay 5 gün yaşamış bir
birey tespit edilmiştir, tutsak iken de 22 yıl yaşayan bir birey
saptanmıştır.
Birliktelik: 3 - 4 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Besin: Beslenme çeşitli olup hayvansaldır.
Ötüş: "jück" veya "jüb" ya da devamlı olarak "jüb jüb jüb jüb" diye
öter.
29305 (c) Büyük bağırgan kartal; Clanga clanga
(B.1.2; K; BB)
Dış Görünüm: (♂ 49 - 52; ♀ 52 – 54,5cm): A.pomarina'ya benzer,
yalnız daha koyu renklidir; üst kısmın tamamı kahve olup alt kısmı
da üstü gibidir.
Gaga: Kemik siyahıdır.
Ayaklar: Sarıdır.
İris: Kahvedir.
Yumurta sayısı: Genellikle 2, bazen de 1 veya 3 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 64,4 - 74,6 x 51,2 - 58 mm.
Kuluçka süresi: 45 – 47 gün.
Yavru süresi: 63 - 65 gündür.
Besin: Beslenme hayvansaldır.
Ötüş: "kli - kli - kli" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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02980 (d) Küçük kartal; Hieraaetus pennatus
(A.3; Y; BB)
Dış görünüm: (♂ 34,7 - 38,5; ♀ 37 - 42 cm): Açık renk
döneminde alın siyah eksenli beyaz tüylerle örtülüdür; kafanın üstü
ve ense açık kahvedir; üst kısım koyu kahvedir; kafanın yan
bölgeleri ve yanaklar koyu kahve - siyah kahvedir; alt kısım beyaz
kremadır; koyu renkli dönemde alında açık lekeler vardır, üst taraf
koyu, alt kısım ve çene daha açık kahvedir.
Yumurta sayısı: Genelde 2 bazen 1 veya 5'tir.
Yumurta ebatları: 50 - 60,2 x 39,6 - 47,5 mm.
Kuluçka süresi: 33-35 gün. Yavru süresi : 50 - 55 gündür.
Yaşama süresi: Tutsak bir birey 12,5 yıl yaşamıştır.
Besin: Küçük memeli, sürüngen ve kuşları yer.
Ötüş: Ötüşü ses tonu artıp azalacak bir tonda olmak üzere ve "vi vi - vü - ü - ü - ü- üüü - üü" veya "vi - vi - vi - vi -gvügvügvü" ya da
"vi - vi - vi - vü - yüg yüg yüg" şeklindedir.
02690 (e) Atmaca; Accipiter nisus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm: :(♂ 19,2 - 20,9; ♀ 22,3 - 24,7 cm): ♂, ♀’ye
göre daha küçüktür, kerkenez büyüklüğündedir; ♂'in üst kısmı
mavimsi gri veya gri, tüy ekseni siyah, kafa ve ön göğüs daha
koyudur; çene ve gırtlak beyaz ve koyu kahve renkte çizgiler
taşır; alt kısım beyaz veya gri beyazdır, pas kırmızısı enine
bantlar taşır; bantlar göğüste en geniştir; kuyruk tüylerinde 4 - 5
adet geniş, koyu kahve bant vardır; ♀’in üst kısmı gri kahvegridir; alın, ense ve sırtın ön kısmı mavimsidir; kafa tüyleri
mavimsi, bazali beyazdır; göğüs çizgisi açık renklidir; alt kısmı
beyaz veya soluk, gri kahve veya siyahımsı - kahve, bazen
kırmızı tonlu enine bantlıdır.
Gaga: Gri, bazali sarımsı kemik grisi renginde, ucu
siyahımsıdır.
Ayaklar: Limon sarısıdır; dişide portakal sarısı ya da portakal
sarısı - portakal kırmızısıdır.
Yumurta sayısı: 4 - 6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 34 - 47,2 x 28,3 - 35,7 mm.
Kuluçka süresi: 33 – 35 gün.
Yavru süresi: 24 - 30 gündür.
Yaşama süresi:
Doğada 15 yıl yaşayabilmektedirler.
Birliktelik: 10 aylık bireyler eşeysel olgunluğa ulaşırlar; revir
yeri seçimi şubattan itibaren başlar.
Besin: Beslenme daha çok küçük kuş türleri olmak üzere
hayvansaldır.
Ötüş: "byüih büih", "wüüü vüüü ...." yada "vag vag vag veeg
veeg" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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3500 (d)Urkeklik; Tetraogallus caspius
(A.1.2; Y; Kd,E,A;Da)
Dış Görünüm:♂ 20-21,5; ♀ 19,5 -20,5 cm): Beyaz renkli kanat
bandı ile kolayca tanınır. Bu durum kuş uçarken ona, bükük kanat
bantlı bir kuş görünümü kazandırır; rahatsız edildiğinde ya öne
doğru koşar, ya da ıslık çalarak aşağı istikamete uçar; daha çok
2500-3000 m yükseklikteki dağlık bölgelerde bulunur.
Gaga: Siyahtır, İris: İris siyahtır.
Yumurta sayısı: Genellikle 5 - 6 ;
Kuluçka süresi: 25 – 26 gün.
Yavru süresi: 40 - 45 gündür.
Besin: Beslenme daha çok bitkiseldir.
Ötüş: "çok – çok- çok- çok" şeklindedir.

2600 (e) Aldoğan; Saz delicesi; Circus aeruginosus
(A.3; Y; BB)Dış Görünüm: (♂ 37,7 - 40,6; ♀ 39,2 - 44,1 cm):
♂'in kafa üstü ve ensesi kestane kırmızısı sarı olup, koyu kahve
veya siyah tüy eksenine sahiptir, sırt tüyleri koyu kahve - siyah olup
etrafı dar ve açık kestane renklidir, gırtlak açık kestane renkli olup
koyu kahve lekelidir, alt kısım kestane kahvesidir; ♀'nin kafa üstü
ve ensesi kestane sarısı ve beyazımsı olup koyu çizgiler taşır, üst
kısmı koyu kahve alt kısmı kestane kahvesidir, kuyruk tüyleri koyu
kahvedir. Gaga: Siyah, kökü mavi gridir.
Ayaklar: Limon sarısıdır; pençeler kemik siyahıdır.
İris: Limon rengindedir.
Yumurta sayısı: 3 - 6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 47 - 55 x 35 - 41,3 mm.
Kuluçka süresi: 31 – 32 gün.
Yavru süresi: 38 -40 gündür.
Yaşama süresi:15 yıl 4 ay yaşayan bir bireye rastlanmıştır.
Birliktelik: 2 - 3 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar;
monogamdırlar.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: "kliya". "ke ke ke ke ke" veya "kike kike kike kike" diye
öterler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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02880 (e) Kızıl şahin; Buteo rufinus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 40,5 - 43,8; ♀ 44,2 - 47,5 cm): Kafa kahve,
alın koyu renkli, tepedeki pas kırmızı renkli tüylerin kenarları krema
beyazıdır; sırt ve omuz tüylerinde geniş ve kahve renkli çizgi veya
lekeler vardır; bu tüylerin kenarlarında beyaz lekeler bulunur;
kuyruk üstü tüyleri koyu ve kahvedir; koyu renkli dönemdeki
bireyler grimsi çikolata renkli olup, dar ve pas kırmızısı kenarlı kafa
tüylerine sahiptir.
Gaga: Siyahtır. Ayaklar: Açık sarı, siyah pençelidir.
İris: Sarı kahvedir.
Yumurta sayısı: 3 - 4 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 55,6 - 59,7 x 44,4 - 50,1 mm.
Kuluçka süresi: 30 – 31 gün.
Yavru süresi: 36 - 38 gündür.
Besin: Küçük ve orta büyüklükteki omurgalılarla beslenir.
Ötüş: Ötüşü şahini andırır.

GECE YIRTICILARI: STRIGIFORMESPeçeli
Baykuşgiller : Tytonidae

73509 (d) Peçeli baykuş; Tyto alba
(A.1.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 28,4- 30,6; ♀ 27,4 -30,7 cm): Üst kısım inci
grisi olup, beyaz ve siyah tüylerle daha da belirginleşir; özellikle
boynun yanı sarımsı pas rengi; peçesi ipek parlaklığında beyaz gri
olup, göz bölgesi ve gaga – göz arası daha koyu, genellikle pas
kahvesidir; kalbe benzeyen peçe çerçevesi kahvedir; alt kısım pas
sarısı, kırmızımsı gri, pas kahvesi veya beyazdır, büyüklüğü değişen
koyu lekelerle donanmıştır; dişi daha fazla lekelidir; onun kuyruk
tüyleri pas sarısıdır;
Gaga: Beyaz - kırmızı, fildişi sarımsı veya soluk sarımsı gri
beyazdır.İris: Koyu kahvedir.
Ayaklar: Kirli sarı veya kahvedir.
Birliktelik: 1. yılın sonunda eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam
olup, ömür boyu beraberlikleri vardır; yuva yerini dişi seçer.
Yumurta sayısı: 4 -7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 36,1 - 44 x 30,3 - 36 mm.
Kuluçka süresi: 30-34 gün.
Yavru süresi: 37 - 44 gündür.
Yaşama süresi: Doğada en fazla 21 yıl 4 ay, genelde ise 12 -17 yıl
yaşarlar.
Besin: Memeli hayvanlar ve çok miktarda küçük kuşu yiyerek
beslenir, ayrıca çekirge, danaburnu ve diğer büyük böcekleri de
yer.Ötüş: Revir ötüşü "krişen" veya "purring" sezi az veya çok
yoğun bir tonda çıkarılır
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Baykuşgiller: Strigidae
7570 (d) Kukumav; Athene noctua
(A.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 16 - 17; ♀ 15,7 – 17,2cm): Üst kısım açık kahve olup
pas kahvesi tonludur; kafa üstünde küçük ve uzunlamasına beyazımsı krem
lekeler vardır; sırtın önünde geniş, sırtın arkasında, kuyruk sokumu ve
kuyruk üstü örtü tüylerinde küçük beyaz leke ve enine bantlar bulunur;
peçesi beyaz olup, kulak örtüleri ve şakak tüylerinin ucu pas rengi - siyah
kahvedir; çene, gırtlak ve boynun alt kısmı, soluk - açık kahve lekeli boyun
bantı dışında beyazdır; alt kısmın diğer bölümleri açık kremi - beyazdır;
ayak tüyleri kremi beyazımsı gri, parmaklar kuluçka döneminde dişide kıl
gibi tüylerle örtülüdür, kışın erkekteki gibi çok tüylüdür; kuyruk tüyleri açık
kahve 4 – 5 adet dar ve kremi renkli enine bantlıdır. Gaga: Gri - yeşil yeşilimsi sarıdır. İris: Sarı - kükürt sarışıdır. Ayaklar: Soluk sarı - sarı,
parmaklar gri - kahve siyah kahvedir, özellikle erkekte mavimsi tonludur.
Birliktelik: 1. yılın sonunda eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup ömür
boyu beraberliklerini sürdürürler; ayrıca kuluçka yerine de bağlıdırlar .
Yumurta sayısı: 3 - 5 yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 32,2 - 35,4 x
27,1 - 30,5 mm. Kuluçka süresi: 22-28 gün. Yavru süresi: 38 – 46
gündür.Yaşama süresi: Doğada en fazla 10, tutsak iken 18 yıl yaşamıştır.
Besin: Esas besinini küçük memeli, özellikle kemirgenler ve daha çok
küçük ötücü kuşlar oluşturur. Ötüş: "şırie" sesi titrek ve çok hafif olarak
çıkarılır, "yau", "mia", "ivirid", "kuvitt "kya", "kyu" diye öter.
76709 (d) Kulaklı orman baykuşu; Asio otus
(A.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 27,9 - 29,9; ♀ 27,9 - 30,1 cm): Üst kısmı soluk pas
sarısı olup, tüy eksen çizgileri koyu ve enine işaretleri belirsizdir; bu
işaretler ense ve boynun üst kısmında bulunmaz; en dıştaki omuz tüyleri dış
bayrağı pas kırmızısı saman sarısı - beyaz (damla şeklinde lekelidir); uzamış
kulak tüyleri uzun ve diktir; ortada siyah - kahve, dışı pas sarısı, içi
beyazımsı kenarlıdır; peçe yuvarlak, beyazımsı - pas sarısı; gözün önünde
ve üstünde siyahımsı kısım, beyaz çeneden başlayarak açık pas sarısı beyazımsı ve koyu tüy eksenli ve gırtlak dışında az çok belirgin enine
bantlarla çevrilidir; ayak ve tırnaklar krem sarısı tüylerle örtülüdür; kuyruk
tüyleri pas sarısı 6 - 8 dar ve koyu enine bantlıdır, uç kısımda koyu lekeler
bulunur; el uçma tüyleri gri - kahve pas sarısı ve koyu enine bantlıdır; kanat
örtü tüyleri saf beyaz pas sarısıdır.Gaga: Koyu kemik grisi (kahve),
gagadaki mumsu deri et rengindedir. İris: Portakal sarısı - kırmızıdır.
Ayaklar: Kahvemsi sarı - gri kahve; tırnaklar siyahımsı gridir. Birliktelik:
1. yılın sonuna doğru eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup sezon evliliği
yaparlar; erkek reviri seçer. Yumurta sayısı: 4 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 39 -44 x 33,3 - 34 mm. Kuluçka süresi: 27 – 38 gün.
Yavru süresi: 20 - 25 gündür. Yaşama süresi: Doğal koşullarda en yaşlı
birey 15 yıl yaşamıştır. Besin: Küçük kemirgenler, ötücü kuş türleri ve
sürüngenleri yiyerek beslenir. Ötüş: "huh" sesi 2 - 8 saniyelik aralıklarla
çıkarılır; "üüüa", "uiyo" veya "çey" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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ÖTÜCÜ KUŞLAR: PASSERIFORMES
Kargagiller: Corvidae

15630 (f) Ekin kargası; Corvus frugilegus
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 30 - 33 cm): En dıştaki kuyruk tüyleri
2 - 2,5 cm kısadır; tüyler siyah mavi ve metalik parlaklıktadır;
gaga bazali tüysüzdür.
Yumurta sayısı: Yeşilimsi olan ve üzerinde kahve gri lekeler
bulunan 3 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 32,2 - 47,4 x 25,2 - 30,4 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13 gün.
Yavru süresi: 14 -16 gündür.
Birliktelik: Koloni halinde kuluçkaya yatar.
Ötüş: "gag", "krah" diye öter.
156709 (f) Leşkargası; Corvus corone
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 30 - 34 cm): Gaga 4,7 - 5,4 cm; kafa,
gırtlak, kanat ve kuyruk siyah, diğer tüyler kül grisidir.
Yumurta sayısı: 3 - 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 35,5 - 52,7 x 26 - 29,7 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13 gün.
Yavru süresi: 14 -16 gündür.
Yuva yeri: Çalı çırpıdan oluşan yuvasını ağaçlarda yapar.
Ötüş: "krack", "arrık" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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15680 (e) Sis kargası; Corvus cornix
(A.5; Y; I,Kd,A,E,D,M)
Dış Görünüm: Kafa ve boyun siyahtır; ense omuz ve karın tüyleri
parlak kül rengi gridir; el ve kol uçma tüyleri ve kuyruk metalik
siyahtır.
Gaga: Siyahtır.
Ayaklar: Siyahtır. İris: Siyahtır.
Yumurta Sayısı: 4-6 yumurta bırakılır.
Kuluçka süresi: 14-16 gündür.
Yavru Süresi: 21-23 gündür.
Yaşama süresi: 18 yıl yaşayan bireylere hayvanat bahçesinde
rastlanmıştır.
Yuva yeri: Yerde veya binalardaki yarıklarda kuluçkaya yatarlar,
Besin: Her şeyi yerler, salyangoz ve diğer kabukluları yüksek
yerlerden aşağıya bırakır ve kırılan kabukların içinden onları
yerler; kıyı kesiminde deniz kuşlarının yumurtalarını da severek
yerler.
Ötüş:”kroarrr”, “krei”diye öter.
157201 (f) Karakarga; Corvus corax
(A.5; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 43 - 45 cm): Uçarken iriliği ve kanat
üstü tüyleri, hemen hemen kama şeklindeki kuyruğu ile dikkati
çeker; en dıştaki kuyruk tüyleri ortadakilere göre 4 - 5 cm
kısadır.
Gaga: 7- 8,4 cm olup, çok kuvvetlidir ve 3,1 cm yüksekliktedir;
parlak siyah ve metalik parlaklıktadır.
Ayaklar: Parlak metalik siyahtır.
İris: Siyahtır.
Yumurta Sayısı: Yeşilimsi, zeytin kahvesi zeminli ve gri lekeli
3 - 6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 42,5 - 65 x 29 - 42,5 mm.
Kuluçka süresi: 11 -13 gün.
Yavru Süresi: 14 -18 gündür.
Birliktelik: Koloni oluşturur; zaten karga türlerinde sosyal yaşam
ve dayanışma çok ileridir; bir arada bulunmayı seven kargaların
kendilerinden çok daha kuvvetli olan yırtıcı kuş sürülerine
saldırdıkları bilinmektedir; birlikten kuvvet doğar prensibine
uymaktadırlar.
Yuva yeri: Yuvasını ağaçların veya kayaların üzerinde yapar;
yuvası basit, olup, yuvada çalı çırpı kullanılır.
Ötüş: Uçarken "korrk" uyarı ötüşü "rrab", "klong" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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6-TAVUKTAN DAHA BÜYÜK VE KUĞU
BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR OLAN TÜRLER
KAZSILAR: ANSERIFORMES
Ördekgiller: Anatidae

1590 (c) Akalınlı büyük sakarca kazı; Anser albifrons
(B.5; K; BB)
Dış Görünüm: (♂-39,8-42,3;♀-38-39,7cm): Alnındaki beyaz
şişkinlik ve vücudun alt kısmının kaba siyah renkli lekeleri ile
dikkati çeker, boz kazdan daha küçük ve daha koyu, mavzerden
ise gagasındaki siyah bir bandın olmayışı ile ayırt edilir.
Gaga: Açık et renginden, koyu kırmızı renge kadar değişir.
Gaga kökünde beyaz renkli bir bölge vardır.
Ayaklar: Sarıdır. İris: Koyu ceviz kahvesidir.
Yumurta sayısı : Mayıs-haziran aylarında kuluçka bölgesine
gelinir, yuvayı dişi birey yapar, 5-6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 75-90x51,8-57 mm’dir.
Kuluçka süresi: 28 gündür.
Yavru süresi: 45-50 gündür.
Birliktelik: Poligam.
Besin: Bitkiseldir.
Ötüş: „klik“,“klelik“,“kaulik“ veya „kauliu“şeklindedir.
16100 (f) Boz kaz; Anser anser
(A.4; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂-46,5;♀-44,1cm ): En iri kaz türüdür, kafa ve
boyun kahvemsi gridir, siyah-kahve olan omuz ve sırtın ön
kısmındaki tüylerin etrafı beyazdır, sırtın arka kısmındaki tüyler
ise kül rengindedir. Gaga: Yavrularda yeşilimsi gri, erginlerde
portakal sarısıdır. Ayaklar: Et rengindedir. İris: Kahvedir.
Yumurta sayısı : Yuva yapımına mart-nisan aylarında başlanır,
yuvayı dişi yapar; 4-9 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 74,1-98,3x51,4-62,6 mm’dir.
Kuluçka süresi: 28-29 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 10 hafta sonra uçacak duruma gelir.
Yaşam süresi: Doğada 14 yıl 4 ay yaşayan bir bireye
rastlanmıştır, hayvanat bahçesinde ise 24-25 yıl yaşayabilen
bireyler vardır.
Birliktelik: Poligam. Besin: Bitkiseldir.
Ötüş: „ehng“,“an gang“,“gagagagag“ veya „gigagag“
şeklindedir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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1520 (e) Kuğu; Cygnus olor
(A.3; Y; A,Gd,M,E,I,Kd)
Dış Görünüm:(♂-61;♀-56,7cm): Vücudun tamamı kar beyazı
renklidir. Gaganın kökünde hörgüç gibi siyah bir çıkıntı vardır.
Dişi 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır.
Gaga: Portakal kırmızısıdır.
Ayaklar: Siyahtır.
İris: Siyahtır.
Yumurta sayısı: 4-7 yumurta bırakır; yalnız dişi kuluçkaya
yatar.
Yumurta ebatları: 97,1-122x68-80mm’dir.
Kuluçka süresi: 35-36 gün.
Yavru süresi: 4-5 ay sonra uçacak duruma gelirler.
Yaşam süresi: Doğada 19 yaşında bir bireye rastlanmıştır.
Yuva yeri: Yuva mart-nisan başında dişi tarafından yapılır.
Yuvanın dış çapı 1,5-2 m, yüksekliği 20-35 cm’dir.
Birliktelik: Genelde monogamdır.
Besin: Bitkisel ve hayvansaldır.
Ötüş: Genelde sessizdir, kuluçka döneminde „gagggra“ diye bir
ses çıkarır ve „fiee“ veya „fia” diye bir ses çıkarır.

1540 (e) Ötücü kuğu; Cygnus cygnus
(A.3; Y; D,A,Gd,M,E,I)
Dış Görünüm: (♂-61-61,5;♀-59cm): Vücudun rengi kar
beyazdır, ince boyunlarını yüzerken dik tutarlar.
Gaga: Gaganın kök ve buruna kadar olan kısmı parlak sarı, diğer
bölümü siyahtır.
Ayaklar: Siyahtır.
İris: Siyahtır.
Yumurta sayısı : 3-6 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 104,5-126,3x68,1-76,2 mm’dir.
Kuluçka süresi: 30-32 gündür.
Yavru süresi: Yavrular iki ay sonra uçacak duruma gelir.
Birliktelik: Monogam.
Besin: Bitkiseldir. Gençlerde hayvansaldır.
Ötüş: “reb reb”,”huck”veya “ang” ve “vick” diye öterler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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01710 (f) Angıt(pas renkli kaz); Tadorna ferruginea
(A.4; Y; BB)Dış Görünüm:(♂-35,5-39,5;♀-31,5-36,5cm):
Erkeğin kafa ve boyun kısmı pas sarısı olup, alt kısmı genellikle
daha koyudur, kafa arkası gri siyahımsıdır, boynun arka kısmı
koyu pas renkli olup boynun başladığı bölgede siyah renkli bir
halka taşır. Sırtın önü ve omuz tüyleri pas kırmızıdır, dişinin
boynunda siyah halka yoktur.
Gaga: Erişkinlerde siyahtır.
Ayaklar:Et kırmızısıdır. İris: Koyu kahvedir.
Yumurta sayısı : 8-13’tür.Yumurta ebatları: 61,5-72x4549,5mm’dir.Kuluçka süresi: 29-30 gündür.Yavru süresi: 45-50
günde uçacak duruma gelirler.Birliktelik: Monogam, yaşam
boyu çok sıkı bir birliktelik söz konusudur. İki yaşına girmeden
eşeysel olgunluğa ulaşırlar, eşler uzun süre aile düzenini
korurlar. Besin: Bitkisel, ancak daha çok hayvansaldır.
Ötüş: Oldukça sesli ve gürültülü öter „eng“veya“ehopng“,“cho-cho“veya „he“-he“diye ötüşleri tipiktir. Erkeğin
tahrik olması halinde ise „tur tur tur tur turra goang goang goak
gak gik „diye ötüşü duyulur.
01730 (e) Suna; Alkuşaklı kaz; Tadorna tadorna
(A.3; Y; BB)Dış Görünüm:(♂-31,7-33,7;♀-29,5-31cm):
Erkeğin kafası ve boynun büyük bir bölümü yeşilimsi parlak
siyahtır, boynun arka kısmı ve kursak bölgesi etrafında beyaz bir
halka vardır; bunun arkasında da geniş pas renkli bir halka
bulunur; bu halka sırtın ön kısmı ve göğsün ön kısmını birbirine
bağlar. Erkek yazın gagasının üzerinde taşıdığı kırmızı hörgücü
ile dişiden ayırt edilir. Dişinin diğer özellikleri erkeğe benzer.
Gaga: Erişkinlerde et rengindedir.Ayaklar: Et rengindedir.İris:
Koyu kahvedir.Yumurta sayısı : 8-12 yumurta konulmakla
birlikte, bazen aynı yuvaya çok sayıda dişi yumurta bıarkabilir
ve sayı 60’ı aşabilir. Yumurta ebatları: 61,1-70x43,348mm.Kuluçka süresi: 28-29, bazen de 30 gün.Yavru süresi:
45-50 gün, bazı yavrular ancak iki ay sonra uçabilir.Yaşam
süresi: Doğal koşullarda 11 yaşına gelebildiği halde, hayvanat
bahçelerinde 30 yıl yaşamış bireyler vardır.
Birliktelik: Bireyler ikinci yılın sonunda eşeysel olgunluğa
ulaşırlar ve yaşam boyu birliktelikleri vardır, monogamdır.
Bazen aynı yuvayı yıllarca aynı çiftin kullandığı bile görülür (6
yıl süresince).
Besin: Genelde hayvansal olmakla birlikte, bazen bitkisel besin
de alabilir.
Ötüş: Erkek kur döneminde „siurr“,“gusiurr“ve „tsjüggetsjügge-tsjügge“ veya derin „kau-kau“diye öter. Yavrular
„biribiri“diye ses çıkarırlar.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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2200 (c) Sütlabi, ak tarakdiş; Mergellus albellus
(B.3; K; Gd,M,Kd,E,I,A)Dış Görünüm: (♂ 19,2 - 20,5; ♀ 17,8 -18,6
cm): Erkeğin kafa ve boynu saf beyazdır, sadece gaganın arkası ile gözün
önüne kadar gelen yuvarlak bir leke ve ensenin "U" şeklindeki lekesi
siyahtır; boynun başladığı bölge beyaz, sırtın ön tarafı siyah ve buradan
başlayarak her iki tarafa yayılan dar siyah bantlar bulunur, dişinin alın,
tepe, gözün arka açısı ve ense koyu kırmızımsı tarçın kahvesidir, boynun
üst kenarları koyu kahve gridir, sırt ve kuyruküstü gri kenarlıdır, yanak,
kulak bölgesi, çene, gırtlak ve ön boynun alt tarafı beyazdır, boynun
arkası ve kursak bölgesi kahvemsi gridir.
Gaga: Dişide koyu kurşun gri, erkekte mavimsi veya mavi gridir.
Ayaklar: Kurşuni gridir,yüzme derisi siyahımsıdır.
İris: Dişide kırmızımsı veya kırmızımsı koyu kahvedir.
Yumurta sayısı: 6 – 9'dur.
Yumurta ebatları:47,7 - 53,0 x 34,0 - 40,5 mm dir.
Kuluçka süresi: 30 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 10 hafta sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar.
Yaşama süresi:Tutsak koşullarda bir hayvanat bahçesi bireyinin 10 yıl
yaşadığı bilinmektedir.
Birliktelik: Eşeysel olgunluğa ikinci yılda ulaşırlar.
Besin: Beslenme başta balık olmak üzere hayvansaldır.
Ötüş: Erkek kur döneminde "kırrrek", "ehrekk" veya "e erreg" diye öter.
02260 (d) Akbaş,dikkuyruk; Oxyura leucocephala
(A.2; Y; Kd,A,I,D,M,E)Dış Görünüm: (♂ 15,9-17,0; ♀ 15,0-16,0 cm):
Tepede siyah renkli bir dar dikine çizgi ve buradan göz halkasına kadar
uzanan siyah veya siyah - kahve renkli bir çizgi taşırlar; alın, yanak ve
kafanın yan kısımlarından kafanın arkasına kadar olan bölge ve kulağın
arkası beyazdır, beyaz renkli çene tüyleri içinde tek tük siyah gri tüyler
bulunur; gırtlak, ön boyun ve ense beyaz olan yüzden, çok belirgin bir
şekilde ayrılmıştır ve buralar koyu kahve siyahtır; boynun arka tarafı ve
ön göğüs koyu kırmızımsı kahve, dar siyah gri enine bantlarla az çok
koyulaşmıştır ve bakır kırmızısı tonludur; sırt sarımsı gri kahvedir, kuyruk
üstü gri kahvedir; dişinin kafa üstü ve ensesi ve yandan gaganın
kenarından kulağı geçerek kafanın arkasına kadar uzanan yanak çizgileri
koyu kahvedir, çene beyaz, gırtlak ve kafanın yan taraftan, yanak
çizgisinin altında gri kahve mozaik lekelidir; boyun geniş gri kahve enine
çizgilerle koyu lekelidir.
Gaga: Dişinin gagası kurşun grisi, erkeğinki mavi griden gri maviye
kadar değişir.İris: dişide açık sarı erkekte altın şansıdır.
Yumurta sayısı: 5 – 10’dur,
Yumurta ebatları: 62,8 - 71,4 x 48,0 - 53,5 mm'dir.
Kuluçka süresi: 25 - 26 gündür.
Yavru süresi: Yavrular muhtemelen 5 - 6 hafta sonra uçacak büyüklüğe
ulaşırlar. Birliktelik: Eşeysel olgunluğa ilk yılın sonunda ulaşırlar.
Besin: Beslenme pek iyi bilinmemekle beraber erginlerin daha çok
bitkisel besini aldıkları sanılmaktadır; yılın önemli bir bölümünü sessiz
geçirirler,Ötüş: Sadece eşleşme döneminde erkeğin tipik olan "kuak
kuak kuak" sesi duyulur.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Mergellus albellus
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TOYKUŞLARI: OTIDIFORMES
Toykuşugiller: Otididae 4460 (d) Büyük toy kuşu; Otis tarda
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂ 61 - 67; ♀ 47 – 53cm): Erkeğin kafası açık gri, dar ve
beyaz renkli bir göz halkası taşır; boynun üstü açık gri; boyundaki bant pas
kahvesidir; üst kısmı kahve - siyah renkli enine bantlıdır; kol uçma
tüylerinde bantılılık azdır; çene ve gırtlak beyazdır; çenenin her iki tarafında
da beyaz renkli birer tüy demeti taşır; boynun altı açık gri - beyazdır; diğer
alt kısım beyazdır; dişinin kafa ve boynu gridir; tepede siyah - gri veya pas
rengi sarı bantlı tüyler bulunur; üst kısmın rengi değişkendir; lekeler
düzensiz ve daha kabadır; çene ve gırtlak beyazdır; tüy demeti yoktur.
Gaga: Kurşun grisi olup ucu kemik kahvesidir.
İris: Açık renkli - koyu kahvedir.
Yumurta sayısı: 2 - 3 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 69,4 - 88,2 x 50,9 - 59,6 mm.
Kuluçka süresi: 21 - 26 gündür.
Yavru süresi: 5 haftadır.
Yaşama süresi: 28 yıl yaşayan bireyler vardır.
Birliktelik: Dişi 4, erkek 5 - 6 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır.
Besin: Beslenme daha çok bitkisel olmak üzere hayvansal besin almak
şeklinde de olur.
Ötüş: "trr" veya "ürr" "tirr" diye öter.
44202 (d) Mezgeldek;Küçük toy kuşu; Tetrax tetrax
(A.2; Y; D,Gd,Kd,A,I)
Dış Görünüm: (♂ 23,8 - 25,1; ♀ 22,9 - 24,6 cm): Erkeğin kafaüstü saman
sarısı, siyah - kahve ve tüyden tüye değişen şekillere sahiptir; siyah - kahve,
saman sarısı bant ve lekeler taşır; boynun üst tarafındaki tüyler uzamış olup
siyah kahvedir; kol uçma tüyleri beyaz, çene, gırtlak, kulak örtüsü ve
boynun alt bölgesinin ortası parlak gri, ortaya doğru dar ve beyaz bir bantla
yan kısmının siyah renginden ayrılır; bunu 8 -15 mm genişliğinde beyaz ve
dar kahve - siyah bir gerdan bantı izler; alt kısmın diğer bölümleri beyazdır;
kuyruk tüylerinin bazali ve ucu beyazdır; diğer kısımları beyaz ve mat siyah
zik zak enine bantlıdır; kanat örtü tüyleri ve koltuk altı tüyleri kremi beyazdır; dişinin boynu saman sarısı olup koyu kahve lekeler taşır; üst
kısmın diğer bölgeleri ve omuz tüyleri koyu kahve olup, üzerinde saman
sarısı renkte lekeler taşır; kafanın yanı boyun gibidir; yanak, çene ve gırtlak
kremidir.
Gaga: Beyazımsı kemik rengi.
Ayaklar:Gri - mavimsi gri kahvedir, sonraları sarılaşır; tırnaklar siyah kahve. İris: Soluk sarı - portakal rengi.
Yumurta sayısı: Genelde 3; ama bazen 2, 4, 5 ve hatta 6 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 50 - 57,7 x 38,4 - 39,3 mm.
Kuluçka süresi: Yaklaşık 3 hafta,
Yavru süresi: 4 - 6 haftadır.Yuva yeri: Dişi yalnız başına bitkilerle kaplı
yayvan bir yerde, 4 - 6 cm derinlikteki yuvayı yapar. Birliktelik: 1 - 3
yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; poligamdır. Besin: Beslenme hayvansal
ve bitkiseldir.Ötüş: Erkeğin revir belirleme ötüşü "terrks - terrks" "zzr zrr" ve "trr - trr" veya "tırr - tırr - tırrr - tırrr" ya da "kiok kiok kiok kiok"
diye olur.

273

Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
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Büyük toykuşu
Otis tarda
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Mezgeldek
Tetrax tetrax
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TURNAMSILAR: GRUIIFORMES
Turnagiller: Gruidae

44100 (d) Telli turna; Grus virgo (A.2; G; D,I,M)
Dış Görünüm; (♂51 - 54; ♀ 46 - 51 cm): Alın siyah - kül grisi
karışımıdır. Kafa üstü ve arkası açık kül grisidir; kafanın yan
kısımları gözün üstünde 1 cm'lik bir bölüme kadar siyahtır; gözün
arka kenarlarından başlayan dar ve beyaz band arkaya doğru
genişler ve arkada beyaz renkli bir tüy tepeliği meydana getirir;
boynun önü siyahtır, bu siyah tüyler göğüste uzayarak bir göğüs
demeti oluştururlar; vücudun diğer kısımları mavi - gridir.
Gaga:Koyu zeytin yeşili veya bazali siyah ve kırmızımsı kahve
veya portakal kırmızı uçludur.
Ayaklar:Gri - siyahtır.
İris: Kiraz kırmızısıdır.
Yumurta sayısı: 1,2 bazen 3 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 74,1 - 91,4 x 47,4 - 56,6 mm.
Kuluçka süresi: 27 - 28 gündür.
Yavru süresi: 7 - 8 haftadır.
Yaşama süresi: Hayvanat bahçesinde yaşayan en yaşlı bir birey
27 yaşına ulaşmıştır.
Birliktelik: 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar.
Besin: Civcivler sadece böceklerle, erişkenler ise daha çok bitkisel
besinle beslenir.
Ötüş: "krrrrrrrrrr", "krrrorrrr", "krruorr" veya "krrrurrrr" diye öter.
4400 (d) Ak turna; Rahibe turbası; Leucogeranus
leucogeranus
(A.1.2; Y; D)
Dış Görünüm: (♂ 53,2 - 57; ♀ 52,8 – 56,8cm): Vücut rengi
genelde beyaz olup, kanat uçları siyahtır; ayaklar, gaga ve yüzün
çıplak bölgeleri kırmızıdır; akleyleğe göre gagası daha kısadır;
gençler krema rengi tonludur; gençlerin kafa ve boynu kırmızı
kahvedir.
Yumurta sayısı: 1 - 2 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi: 28 - 30 gün .
Yavru süresi: 8 -10 hafta sonra yavrular uçacak duruma gelirler.
Besin: Beslenme daha çok hayvansal olmakla birlikte, bazen
bitkisel de olabilir,
Ötüş: "krauk krauk" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Telli turna
Grus virgo
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Rahibe turnası
Leucogeranus leucogeranus
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4330 (d) Turna; Grus grus
(A.4; Y,T; BB)
Dış Görünüm: (♂ 55,5 - 61; ♀ 54,5 – 60cm): Kafanın üst kısmı
tüysüz olup kırmızı renkli bir plaka taşır; tepede ise çok az tüy
vardır; alın ve şakak siyah renkli tüylerle örtülüdür; kafanın arkası,
yanak, çene ve gırtlak ile boynun alt kısmı koyu mavi; gözün arka
kısımları, yanağı ve boynun yan kısımlarını içine alan bölge
beyazdır; alın ve göğsün arka/kenarı ve kafanın üstünün arkası
siyahtır; vücudun geri kalan bölgeleri gri mavidir.Gaga: Yeşilimsi
kemik veya gri beyaz tüy uçlu olup gaga göz arası kuluçka
döneminde siyah; alt gaganın kök kısmı kahve kırmızıdır.
Ayaklar: Gri parlak siyahtır. İris: Açık sarı - sarımsı beyazdır.
Yumurta sayısı: Genelde 2, bazen 1.
Yumurta ebatları: 87,8 -109 x 56,7 - 67 mm.
Kuluçka süresi: Ortalama kuluçka süresi 30 gündür.
Yavru süresi: 9 -10 hafta sonra yavrular uçabilirler.
Yaşama süresi: En yaşlı tutsak bir birey 42 yıl 10 ay yaşamıştır.
Birliktelik: 4 - 5 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup
aile bağları çok düzenlidir.
Besin: Beslenme hem hayvansal hem de bitkiseldir.
Ötüş: "gruh" "grüh grüh" diye öter.

FLAMİNGOLAR:
PHOENICOPTERIFORMESFlamingolar:
Phoenicopteridae

1470 (e) Flamingo; Phoenicopterus roseus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-36-44,5;♀-35,5-42,5cm): Erişkin tüyleri
beyaz ve açık kırmızıdır, kanat siyah ve koyu krımızıdır,
gençlerinki ise siyah beyaz ve kahvemsi tonludur.
Gaga: Kırmızı siyahtır.
Ayaklar: Kırmızı.İris: Siyah.
Yumurta sayısı : Genelde 1 veya 2 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 77-103,5x47,7-60,1 mm’dir.
Kuluçka süresi: 30-32 gündür.
Yavru süresi: Yumurtadan çıkan yavrular 4-5 hafta yuvada
kalır, daha sonra da sürüler oluşturarak beslenmeye çıkarlar.
Yaşama süresi:Doğal koşullarda halkalı bir birey 12 yıl
yaşamıştır. Hayvanat bahçesi koşullarında ise 44 yaşına ulaşan
bir birey belirlenmiştir.
Yuva yeri: Koloni halinde kuluçkaya yatarlar. Bir metre karelik
alanda 2 yuva vardır.
Birliktelik: Poligam.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: “kakak” diye öterler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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DALGIÇKUŞLARI:
GAVIIFORMESDalgıçkuşugiller: Gaviidae 308 (c)

Karagerdan dalgıç; Gavia arctica
(A.1.2; Y; M,D,E,Kd,A)Dış Görünüm:(♂-28-33,5♀-26,832cm): Kafaüstü , boynun üst bölümü kül grisi, gırtlak siyah,
silik yeşil parlaklıktadır, boyunaltı siyah metalik, boyun ve
kafanın yan bölümleri uzunlamasına çizgili, vücuduın üst
bölümü parlak siyah, kuyruk sokumu kahve-siyah, sırtın ön yanı
ve omuzda ardarda sıralı dört köşe beyaz lekeler bulunur, alt
kısım beyaz, kuyruk tüyleri siyah, ucu beyazdır.
Gaga: Kuluçka döneminde siyahımsı, diğer dönemlerde gridir.
Ayaklar: Siyahımsı, parmaklar gridir.
İris: Kırmızı.
Yumurta sayısı: 2 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 75,7-95x51,8-52,5 mm.
Kuluçka süresi: 26-30 gün.
Yavru Süresi: 2 ay.
Yaşama süresi: Halkalı bir birey 28 yıl yaşamıştır.
Birliktelik: 2-3 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşılır; eşlerde
sürekli beraberlik vardır.
Besin: Balık, yumuşakça, krustase ve sucul böcekler.
Ötüş: Havlıyormuşcasına “vaua” sesi sık duyulur, “kukoviik””klou, klo klo klo”,”uu-luu-lii” veya kaz gibi “gag a gag a”ya
da “gak”diye öter.

LEYLEKSİLER: CICONIIFORMESLeylekgiller:

Ciconiidae 13106 (e) Karaleylek; Ciconia nigra
(A.3; G; BB)
Dış Görünüm:(♂ve ♀-55,5-56 cm) Siyah metalik parlaklıkta,
göğüs, karın ve kuyrukaltı tüyleri beyazdır.
Gaga: Kırmızıdır.
Ayaklar: Kırmızıdır.
İris: Siyah etrafı kırmızıdır.
Yumurta sayısı : 3-5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 60,5-74,3x44-54,7 mm’dir.
Kuluçka süresi: 27-31 gündür.
Yavru süresi: 5 haftada uçacak duruma gelirler.
Yaşama süresi: Doğada ulaşılan en yüksek yaş 18’dir. Hayvanat
bahçesinde bir birey 30 yıl yaşamıştır.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: „flö flö“şeklindedir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Ciconia nigra
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Kara leylek
Ciconia nigra
1340 (e) Akleylek; Ciconia ciconia
(A.3; G,Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-57-58;♀-56-56,5cm): Siyah olan kanat uçma
tüyleri dışında, vücut tamamen beyazdır. Boyun uzundur. Mart
ayında yuva yapımına başlar.
Gaga: Kırmızıdır.
Ayaklar: Kırmızıdır.İris: Siyah, etrafı kırmızıdır.
Yumurta sayısı : Nisan mayıs arasında 4-5 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 65-81,5x45-57 mm’dir.
Kuluçka süresi: 30-34 gündür.
Yavru süresi: 54-64 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşır.
Yaşama süresi: En yüksek yaş 18-21 yıldır.
Göç: Anadolu leylek göçlerinin en yoğun olduğu göç yolu
üzerindedir. Hem ilkbahar hem de sonbahar göçünde binlerce
leyleği İstanbul semalarında izlemek mümkündür.
Birliktelik: Ömür boyu birliktelik vardır.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: Gaga vurması şeklinde bir ses çıkarır.

Karabatakgiller: Phalacrocoracidae

800 (e) Tepeli karabatak Phalacrocorax aristotelis
(A.3; Y; M,EKd,D,A)
Dış
Görünüm:(♂-26,2-27,8;♀-26-27,1cm
):Ph.corax’a
benzerse de , ondan çene ve yanağında beyaz leke taşımayışı ve
ondan daha küçük oluşu ile ayırt edilir, bu tür de yuva kolonisi
yapar; kuluçka dönemi dışında, kafanın üst bölümündeki tüyler
biraz uzar ve tepelik halini alır. Genelde siyah metalik renklidir,
gençler daha çok kahvemsidir.
Gaga: Üstgaga kıvrık değildir, sarı-siyah, alt gaga ve gaga kökü
sarı. Kuluçka döneminde gaganın alt bölümünde sarı bir kısım
taşır.
Ayaklar: Metalik siyah yeşilimsidir.
İris: Siyahtır.
Yumurta sayısı: 2-5 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 56,6-74,6x34,9-41,7mm.
Kuluçka süresi: 27-28 gün, koloni oluştururlar.
Yavru süresi: 47-50 gün.
Birliktelik: Poligam, yuvayı birlikte yaparlar.
Besin: Balıklarla beslenirler ve bunun için 20 m derine
dalabilirler.
Ötüş: „ark“-ark-ark“şeklindedir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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720e) Karabatak; Phalacrocorax carbo (A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-35-35,2;♀-334,5cm): Vücut genelde siyah metalik
yeşil parlaklıktadır, Kafanın yan kısmı ile çene beyazdır, gençler koyu
kahve renklidir.Kuluçka döneminde baldır tüyleri beyazdır. Eşeyler
birbirini andırır. Çok iyi dalıcıdırlar, 20 metre derine dalarlar, genelde
duba, kayalık veya duvarların üzerinde kanatlarını açarak
güneşlenirken görmek mümkündür, dalarken ıslanan tüylerini böylece
güneş altında kuruturlar, gerçi bunlar da kuyruküstü bezine sahiptir ve
böylece tüylerin ıslanmaması için yağlayabilirler; ancak uçma tüyleri
aralıklı olduğu için tüy eksenleri kolayca ıslanabilir. Tüylerin bu yapısı
dalma için önemlidir, yoksa su içinde çok enerji kaybedebilirlerdi.
Gaga: Güçlü , sarı-siyah ve üst gaga ucu çengel gibi öne doğru kıvrıktır.
Ayaklar: Metalik siyah.İris: Koyu renklidir.
Yumurta sayısı: 3-5 yumurta.
Yumurta ebatları: 56,2-70,8x33,8-44,4mm.
Kuluçka süresi: 23-29 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 35-56 günde uçacak duruma gelirler. Aynı
kolonide uçacak büyüklükteki yavrulu yuvalar bulunurken, yumurtadan
yeni çıkan yavrulara da rastlanır. Bu nedenle koloninin yavru süresini
iyi belirlemek gerekir. Uygun olan koloninin bulunduğu bölgelere mart
ayı-haziran sonu döneminde insan ayağı değmemesidir.
Yuva yeri: Ağaçların üzerinde yuva yapar, bir ağaçta 10-15 yuva
bulunabilir, koloni oluştururlar.
Birliktelik: Poligam, yuvalarını birlikte yaparlar.
Besin: Çeşitli büyüklük ve türde balık avlar, her birey günde yarım kilo
balık tüketir. Avlanmaya sürüler halinde çıkarlar.Ötüş:”krah”,”kraa-a”
veya “gock-gock” şeklindedir.
KÜREK AYAKLILAR: PELECANIFORMES
Kelaynakgiller: Threskiornithidae 14006 (ex) Kelaynak; Geronticus
eremita (A.1.1; G;Ö; Gd)
Dış Görünüm:(♂-40,3-42;♀-39-40,8cm): Gaga uzun ve aşağıya doğru
kıvrıktır. Kafada tüy bulunmaz, kırmızı bir çıplak kısım vardır.
Tepesindeki tüyler, uzayarak ziynet tüy demeti oluşturur. Vücut
metalik mavi siyah ve parlak bir yeşil ton hakimdir. Yurdumuzda 1988
yılından beri doğal populasyonu tükenmiştir. Urfa/Birecik’te kafeslerde
korunan ve bakılan bireyler, salındıklarında doğaya uyum
sağlayamamakta ve ölmektedirler. Doğal koşullarda beslenme olanağı
olmadığı için kelaynaklar evcilleşmişlerdir. 17. yüzyıldan beri
Avrupa’da soyu tükenen kelaynaklar, Türkiye’de yirminci yüzyılda
aynı akibete uğramışlardır(1988).
Gaga: Et rengi siyahtır.
Ayaklar: Et rengindedir. İris: Siyah etrafı kırmızıdır.
Yumurta Sayısı : 3-5 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 60,6-69x42-46,2 mm’dir.
Kuluçka süresi: 27-28 gündür.
Yavru süresi: 46-51 gündür.
Birliktelik: Yaşam boyu birliktelik vardır.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: “ge-gra gr” veya “gu”diye öterler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2
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S
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Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Karabatak
Phalacrocorax carbo

1 2

Kelaynak
Geronticus eremita
3 4 5 6 7 8

S
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G
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1360 (e) Çeltikçi; Plegadis falcinellus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-28-28,5;♀-26-26,5cm): Uzun ve aşağıya
doğru bükülmüş bir gagaları vardır. Koyu kahve, parlak siyah
renkli olup, kanatlar metalik yeşil ve erguvani parlaklıktadır.
Uçarken boynunu ileriye doğru uzatır.
Gaga: Siyahtır.
Ayaklar: Sarı siyahtır.
İris: Siyah etrafı kırmızıdır.
Yumurta sayısı : 5-7 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 50-57,8x33,5-36,9mm’dir.
Kuluçka süresi: 20-21 gündür.
Yuva yeri: Koloni halinde kuluçkaya yatarlar. Sazlık ve
insandan uzak sulak alanlardaki sazlıkları yuva yeri olarak tercih
eder.Yavru süresi: 35-45 gündür.
Birliktelik: Poligam.
Besin: Hayvansaldır. Taşkın sulak alanlarda beslenirler.
Ötüş: “rrraaa”,”rha” veya “gra-ak”diye öter.

Balıkçıllar: Ardeidae

012207 (e) Gri balıkçıl; Ardea cinerea
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-45-45,3;♀-44,3-44,6 cm): Rengi beyaz-gri,
kül rengidir, koloni oluşturur. Yuva yapımına nisan-mayıs ayları
arası başlar.
Gaga: Sarı.
Ayaklar: Sarımsı siyahtır.
İris: Siyah etrafı sarıdır.
Yumurta sayısı : 4-5 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 52,4-69,5x38,5-49,7mm’dir.
Kuluçka süresi: 25-28 gündür.
Yavru süresi: 8-9 hafta sonra uçacak büyüklüğe ulaşır.
Birliktelik: Poligam.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: „gra“ veya „grak“diye öterler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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S
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Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
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Aylar

Çeltikçi
Plegadis falcinellus

1 2

Gri balıkçıl
Ardea cinerea
3 4 5 6 7 8

S
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Y
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1240 (d) Erguvani balıkçıl; Ardea purpurea
(A.2; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-35,3-35,5;♀-32-32,3cm): Rengi gri kahve ve
kırmızı-erguvanidir. Yuva yapımına nisanda başlanır.
Gaga: Sarıdır.
Ayaklar: Sarı gridir.
İris: Siyah etrafı sarıdır.
Yumurta sayısı : 4-5 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 52,4-69,5x38,5-49,7 mm’dir.
Kuluçka süresi: 25-28 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 6 hafta sonra uçacak büyüklüğe ulaşır.
Birliktelik: Poligam.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş:“siret“ veya „rrheb“ diye öterler.

1190 (e) Küçük akbalıkçıl; Egretta garzetta
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-27,5-28;♀-25-26,5cm) Rengi beyazdır.
Kuluçka döneminde ense tüyleri çok uzar ve bir tepelik
oluşturur. Sırttaki ziynet tüyleri A.alba’ya göre daha kısadır.
Gaga: Siyah-Gridir.
Ayaklar: Ayak parmakları sarı, bacakları gridir.
İris: Siyah.
Yumurta sayısı : Yuva yapımına nisanda başlanır, mayıshaziranda 3-5 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 41,5-55x30,3-38mm’dir.
Kuluçka süresi: 21-25 gündür.
Yavru süresi: 5 hafta sonra uçacak büyüklüğe ulaşır.
Birliktelik: Poligam.
Besin: Hayvansaldır.
Ötüş: “kerk”,”kek” diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
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Erguvani balıkçıl
Ardea purpurea
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Küçük akbalıkçıl
Egretta garzetta
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

288

Pelikangiller: Pelecanidae

880 (e) Ak pelikan; Pelecanus onocrotalus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-70-71;♀-65-66cm): Beyaz üzerine, hafif
pembe tonlu bir renge sahiptir; uçarken kanat tüylerinin alt kısmı
siyah ve beyazdır. Arazide alınlarını öne doğru çıkıntı yapacak
şekilde uzatırlar.Gaga: Gırtlak torbası sarı ve gaga
sarıdır.Ayaklar: Et renklidir. Ayak ve gaga renginin diğer türden
farklı oluşu ile ondan kolayca ayırt edilir.
İris: Siyah, etrafında çok dar sarı bir halka vardır.
Yumurta Sayısı : 1-2 yumurtayı nisan-haziran arası bırakır.
Yumurta ebatları: 80-104x52-64,5mm.
Kuluçka süresi: 29-32 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 5 hafta sonra yüzecek, 12 hafta sonra
uçacak büyüklüğe ve 14-15 hafta sonra da başlarına buyruk
büyüklüğe ulaşır.
Birliktelik: Poligamdır.
Besin: Ana besini balıklardır. Sürüler halinde avlanırlar; yarım
daire oluşturup balıkları sığ bölgelere doğru kovalayıp orada
kolayca avlarlar.
Ötüş: „möööö-ö“şeklindedir.
890 (e) Tepeli pelikan; Pelecanus crispus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂-75-76;♀-70cm): Vücut gri beyaz renklidir,
kanat altı ve el uçma tüylerinin siyah olan bölgeleri dışında,
tamamen beyazdır. Alında bir çıkıntı yoktur. Kafanın
arkasındaki tüyler kalkık olup bir tepelik gibi olduğu için, tepeli
pelikan adını alır.
Gaga: Gırtlak torbası portakal sarısıdır.
Ayaklar: Gri renklidir.
İris: Siyahtır. İris etrafı sarıdır.
Birliktelik: Poligamdır.
Yumurta sayısı : 2’dir.
Yumurta ebatları:82,5-105-8x55-64 mm.
Kuluçka süresi: 30-32 gündür.
Yavru süresi: Yavrular 12 haftada uçacak büyüklüğe ulaşır.
Besin: Besinlerinin önemli bölümünü balıklar oluşturur.
Ötüş: “vo-vo-vo-vo-vo” ve “çhı-çhı-çhı”diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
Türkçe
Adıkuş türlerinin
kaydı
olan
statüleri; sayısal dağılımı ve
Ak pelikan
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam) S
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YIRTICI KUŞLAR: ACCIPITRIFORMES
Atmacagiller: Accipitridae

2460 (d) Sakallı akbaba; Gypaetus barbatus
(A.1.2; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂ 76 - 86; ♀ 78 – 89cm): Kafanın üstü, dar bir
enine banda kadar, gözün arkasında kısa ve yün gibi tüylerle
kaplıdır; kafanın arkasında, ense ve boynun üstünde kılıç gibi sivri
ve uzun tüylere sahiptir. Gagadaki ve bıyık tüyleri kılı andırır; gözü
çevreleyen ve alındaki bant siyahtır; vücudun geri kalan kısmı
parlak kahve siyah ve uzunlamasına çizgilidir; uzun omuz tüyleri
ve üst kanat örtü tüyleri fildişi renktedir; alt kısım sarımsı beyazdır.
Gaga: Koyu kurşun grisi.
Ayaklar: Mavi gri, pençeler siyah gridir.
İris: Sarı kahvedir.
Yumurta sayısı: 1 - 2 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 75 - 92,2 x 56 - 67,6 mm.
Kuluçka süresi: 58 – 60 gün,
Yavru süresi: 110 gündür.
Yaşama süresi:Tutsak bireyler 18-23 yıl yaşamışlardır.
Birliktelik: Eşeysel olgunluğa 5 yaşında ulaşılır; monogamdırlar.
Besin: Kadavraların et ve kemiğini yiyerek beslenirler; doğanın
çöpçüsü olup sağlık açısından diğer akbaba türlerinde olduğu gibi
önemli bir görev üstlenirler.
Ötüş: Hafifçe "pie" veya ıslık çalar gibi "fiiyu", "biidj" diye öterler.
2470 (e) Beyaz akbaba; Neophron percnopterus
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 47,6 - 53,6; ♀ 46,9 - 54,5 cm): Kafa, gaga
bazalinden alnın ortasına, kulağın arkasına ve arka boyna kadar
çıplaktır; omuz tüyleri ve kafanın arkasının küçük tüyleri, boyun ve
gövde beyazdır; ense tüyleri ve ön göğüs sarı, kırmızı – kahvedir;
üst kısmın diğer bölgeleri az çok sarımsı pas rengidir.
Gaga: Kemik kahvesidir.
Ayaklar: Soluk leylak renginde veya et rengindedir.
İris: Kırmızı kahvedir.
Yumurta sayısı: 2, nadiren de 1 - 3 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 58,2-76,4 x 43-56,1 mm.
Kuluçka süresi: 42 – 44 gün,
Yavru süresi: 75 - 90 gündür.
Yaşama süresi: Tutsak iken 23 yıl 4 ay; hayvanat bahçesinde bir
bireyin 101 yıl yaşadığına ait bilgi incelemeye değer.
Birliktelik: 4 - 5 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşılır.
Besin:Beslenme hayvan kadavralarını yiyerek olur, doğanın
çöpçüsüdür.
Ötüş: "gi - gi - gi - gigi - gi" diye öterler.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Sakallı akbaba
Gypaetus barbatus
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Beyaz akbaba
Gypaetus barbatus
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(e) Arıcıl; Pernis apivorus
(A.3; Y; BB)
23108Dış Görünüm: (♂ 38, 3-44, 1; ♀ 39, 7-43 cm): Erkeğin alın,
tepe ve kafa kenarındaki tüyleri az çok gridir, vücudun üstü enseden
kuyruküstüne kadar koyu gri - kahvedir; vücudun altındaki tüylerin
rengi çok değişkendir, göğüs tüyleri beyaz ve koyu lekelidir; dişi
genelde erkeğe benzer; ama üstü koyu gri kahve olmayıp açık
kahveden koyu kahveye kadar değişebilir, kuyruk tüylerinde koyu
dar bantlar vardır.
Gaga: Koyu kemik kahvesi-siyahtır.
Ayaklar Altın sarısı, pençeler kemik rengindedir.
İris: Sarıdır.
Yumurta sayısı: 2 nadiren de 1 yumurta bırakırlar.
Yumurta ebatları: 46,4 - 54,8 x 36,4 - 43,8 mm.
Kuluçka süresi :30 - 37 gün,
Yavru süresi: 33 - 40 gündür.
Yaşama süresi: 20 - 28 yıl yaşamış bireyler bilinmektedir.
Birliktelik: ♂ ve ♀ yuvayı beraberce yaparlar.
Besin: Arıların larva, krizalit ve erginlerini yiyerek beslenir, ayrıca
diğer eklembacaklıları da yer.
Ötüş: "hoodlüüüüooh!" veya "dlüüoolüüü" ya da "dliüleh!" diye
öter.
0
25108 (d) Kızıl akbaba; Gyps fulvus
(A.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 68,4 - 73,5; ♀ 69 - 75 cm): Kafa ve boyun soluk
kahve - krema renginde, boyunyakası sarımsı beyazdır; üst kısmı
sarımsı - kırmızımsı kahvedir; kuyruküstü tüyleri beyaz, koyu ve
soluk çizgilidir; omuz tüyleri siyah, kahve ve ucu geniş kırmızı
kahvemsi veya krema renkli tüylüdür; göğüs plakası açık veya koyu
kahveden şarap kırmızısı - kahveye kadar bir renk gösterir; alt kısım
soluk kırmızı veya kahvemsidir; kafa ve boyundaki tüysüz kısımları
siyahımsı mavidir.
Gaga: Koyu kemik renginde olup bazali açıktır.
Ayaklar: Kahvemsi gridir. İris: Sarı kahvedir.
Yumurta ebatları: 81,5 -101,2 x 65 - 75 mm.
Kuluçka süresi: 48 – 54 gün,
Yavru süresi: 125 -130 gündür.
Yaşama süresi: Tutsak bireylerde 34 - 37 yıl yaşayanlar vardır.
117 yıl yaşayan bir birey belirlenmiştir.
Birliktelik: 4 - 5 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşılır; 1 veya 2
yumurta bırakılır.
Besin: Beslenme kadavralarla olur.
Ötüş: ötüşü "ga ga ga ga" veya "gegegeg" diye olur.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)
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Pernis apivorus
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2550 (d) Kara akbaba; Aegypius monachus
(A.2; Y; M,Kd,D,I,A,E)
Dış Görünüm: (♂ ve ♀ 74 – 81,2cm): Alın, tepe ve kafanın arkası
açık kahve, yanak, çene, gırtlak koyu kahve tüylere sahiptir; kafanın
diğer bölümleri çıplaktır; vücudun diğer tüyleri koyu kahve, bazen
beyaz lekelidir.
Gaga: Siyah,
Ayaklar: Mavimsi gridir; pençeler siyahtır.
İris: Kahvemsidir.
Yumurta sayısı: 1 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 83,4 -107 x 56 - 76 mm.
Kuluçka süresi: 50 – 55 gün,
Yavru süresi: 120 -125 gündür.
Yaşama süresi: 32 - 35 yaşındaki tutsak bireylere rastlanmıştır.
Birliktelik: 5 - 6 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşılır.
Besin: Kadavralarla beslenir.
Ötüş: "gli gli gli" veya "ko ko ko ko" diye öter.

029608d) Kaya kartalı; Aquila chrysaetos
(A.1.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 60,2 - 64,8; ♀ 61,2 - 64,4 cm): Alın kahve
rengi, üst kısmındaki tüylerin etrafı açıktır; tepe, ense ve boynun
yanındaki tüyler kahve ve pas renklidir; üst boyundan kuyruk
üstüne kadarki tüylerin ucu kahve parlaktır; alt kısım tek renkli ve
koyu kahvedir; üste göre daha az parlaktır; kuyruk tüyleri geniş
koyu kahve uçlu, orta kısmında 2 -3 daha açık gri tonlu enine bant
vardır.Gaga: Gaganın ucu kemik siyahı, bazali yeşilimsi veya
mavi gridir.
Ayaklar: Sarı, pençeler siyahtır.
İris: Erişkin ♀’de koyu kahve, ♂’de açık ceviz rengindedir.
Yumurta sayısı: Genelde 2, bazen de 1 veya 3 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 69 - 88,9 x 53,6 - 62,8 mm.
Kuluçka süresi: 43 – 44 gün.
Yavru süresi : 74 - 80 gündür.
Yaşama süresi: Doğal koşullarda 15-16, tutsak iken 40 - 57 yıl
yaşar.
Birliktelik: Eşeysel olgunluk yaşı 5'tir; eş oluşturma daha 2 - 3
yaşında iken gerçekleşir.
Besin: Beslenme çok çeşitli olup hayvansaldır.
Ötüş: "glück glück" veya "glick glick" ya da "gliuok gliok"
şeklinde öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Kara akbaba
Aegypius monachus

1 2

Kaya kartalı
Aquila chrysaetos
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y
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23908 (c) Kızılçaylak; Milvus milvus
(A.1.2; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 48,3 - 52,5; ♀ 49,5 - 53,5 cm): Kafa ve ense
tüyleri sivri olup, esasen beyaz renklidir ve geniş koyu kahve
lekelidir; sırtın ön kısmı ve omuz tüyleri dar ve az belirgin pas
kırmızısı - kahve kenarlıdır. Kuyruküstü tüyleri parlak kestane
renklidir; çene, gırtlak beyaz ve kahve gri lekelidir; alt kısmın diğer
bölgeleri pas kırmızısı kahve ve geniş koyu lekelidir; kuyruk çatalı
50 mm derinliktedir. Gaga:Erginde açık yumurta sarısı- portakal
sarısı renktedir. Ayaklar: Mısır sarısıdır. Pençeye kadar tüylü
değildir.
İris: Soluk sarıdır.
Yumurta sayısı:Genellikle 3 olup bazen 1 veya 5 yumurta da
bırakmaktadır.
Yumurta ebatları: 52,5 - 63 x 44,6 - 49 mm.
Kuluçka süresi: 28 – 32 gün.
Yavru süresi:45-48 gündür.
Yaşama süresi:Doğal koşullarda 24-25 yıl yaşayan halkalı bireyler
vardır.Birliktelik:Eşeysel olgunluğa 2-3 yaşında ulaşılır; kuluçka
dönemi M. migrans gibidir.
Besin: Beslenme hayvansaldır.
Ötüş: Ötüşü "çe-çiçi-çiç-çii-çiie-ci" şeklindedir, kur ötüşü "vuitvuit-vuit" diye olur.
2380 (d)Karaçaylak; Milvus migrans
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm:♂ 43,5 - 47,5; ♀ 43,4 - 48 cm Şahin
büyüklüğündedir, üst bölümü koyu kahve renkli, daha çok koyu pas
kahvesidir, kafa açık renkli, daha çok gri kahvedir; alın ve ense
tüyleri beyazımsı veya kahvemsi beyaz koyu kahve çizgilidir;
yanak, çene ve gırtlak kafa gibidir; kuyruğun üstü kahve gri ve
belirsiz koyu kahve bantlıdır, kuyruğun çatal derinliği 4 cm
kadardır.
Gaga: Sarımsı siyahtır, İris: İris kırmızı kahvedir.
Yumurta sayısı: Genellikle 2 – 3, bazen 1 veya 5 yumurta bırakır.
Yumurta ebatları: 55,7 - 61 x 37 - 46,1 mm.
Kuluçka süresi: 25 – 26.
Yavru süresi: 42-45 gündür.
Yaşama süresi: 23 yıl 8 ay yaşayan halkalı bir birey belirlenmiştir.
Besin: Beslenme başta balık olmak üzere hayvansaldır.
Ötüş: "hiev - hijijr" veya "huijihrr", "hü hü hü hü hü hüüüüü" ve
"hühühhiiii" şeklindedir.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

1 2

3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Kızılçaylak
Milvus milvus

1 2

Karaçaylak
Milvus migrans
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y
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28709 (d) Şahin; Buteo buteo
(A.3; Y; BB)
Dış Görünüm: (♂ 36,6 - 41,1; ♀ 38 - 42,4 cm): Renk değişkendir;
beyaz renkliden siyah - kahveye kadar geçiş fazları vardır; buna
göre üç faz ayırt edilir; koyu renkli fazda siyah kahve erişkinlerde
koyu renkli gırtlak plakasının arkasında enine bantlar vardır; orta
fazda beyaz veya sarımsı bir alt kısmı taşır; açık renkli fazda üstte
beyaz tüyler bulunur, bu beyazlık çok çeşitli tonlarda olabildiği gibi
ayrıca kahvemsiden - mavimsiye kadar renk farklılıkları görülür.
Gaga: Siyah kemik renginde, kökü açık renklidir.
Ayaklar: Sarı, pençeler kemik rengindedir.
İris: Çok değişkendir; yani kahve, sarı kahve, gri kahve veya gri
renkte olabilir. Yumurta sayısı: 2 - 3 yumurta bırakılır.
Yumurta ebatları: 41,8 - 62,5 x 39,1-48,1 mm.
Kuluçka süresi: 32 – 34 gün. Yavru süresi: 42 - 49 gündür.
Yaşama süresi: En yaşlı halkalı birey 25 yıl
yaşamıştır.Birliktelik: 3 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşılır.
Besin: Daha çok fare ve köstebekle beslenir.
Ötüş: "hiee hiee", "yee yee", "kveye kveye" diye olur.

GECE YIRTICILARI : STRIGIFORMES

Baykuşgiller: Strigidae
7440 (d) Puhu; Bubo bubo (A.1.2; Y; BB)
Dış Görünüm:(♂ 43,5 - 46; ♀ 46 - 49 cm): Üst kısım sarımsı pas
kahvesi olup, siyah veya kahve - siyah uzunlamasına ve enine
lekelidir; kafaüstü tüyleri kahve - siyah olup açık pas sarısı kenarlı
ve lekelidir; tüy kulaklar kahve - siyah olup 72 - 91 mm'dir; boynun
üst kısmı pas sarısı olup ortası geniş ve siyah çizgilidir; sırtın
arkasında ve kuyruk sokumu'da koyu enine bantlar taşır; gözlerin
etrafında kısa ve güçlü tüyler peçe oluşturur; yüzdeki peçe tam
değildir; göz - gaga arası tüylerin uç kısımları beyaz diğer bölgeleri
siyahımsıdır; peçenin diğer tüyleri grimsi pas sarısı ve siyahımsı
ekseni vardır; çene beyazdır. Gaga: Gaga ve tırnaklar siyah. İris:
Dişide açık portakal rengi, erkekte parlak altın sarısı.Birliktelik: 1
- 2 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşır; monogam olup evlilikleri hayat
boyu sürer; erkek reviri kurar.Yumurta sayısı: 2 – 4, nadiren 5 - 6
veya 7 yumurta bırakır. Yumurta ebatları: 60,3 x 49,6 m.Kuluçka
süresi: 31 – 36 gün. Yavru süresi: 22 - 25 gündür.Yaşama süresi:
Tutsak iken çok sayıda birey 28 - 34 yıl yaşamıştır. ama en fazla bir
erkek 53, bir dişi ise 68 yıl yaşamıştır; en fazla yaşamış olan bu iki
birey 32 yıl içinde 93 yavru yetiştirmişlerdir; doğal koşullarda ise
en fazla 19 yıl yaşarlar.Besin: Kemirgenler ve diğer küçük
memeliler (yarasa gibi) ve ötücü kuşlar hatta şahin, ayrıca balık,
sürüngen ve çekirgeleri de severek yer.Ötüş: "buho" veya "uuo..."
"uh", "uhu" diye öter.
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Kuş türleri çeşitli biyoekolojik davranışa yönelebilir.
Örneğin daha önceleri kışı güney ve sıcak bölgelerde
geçiren sığırcık(Sturnus vulgaris) gibi bazı türler, Ankara’da besin kaynak ve hava koşullarının uygunlaşmasından
ötürü, tam yıl o bölgede kalıp, yerli tür statüsüne girebilir(Kiziroğlu 1982/83). Tablo 1’nin incelenmesinden de
görüleceği gibi, şu anda doğal populasyonu tükenen iki
kuş türü bulunmaktadır. Bunlar kelaynak ve yılanboyundur
(Resim 6 ve 7).
Tablo 1. Kiziroğlu (2015 ve 2019)’na göre Türkiye’de
kaydı olan kuş türlerinin statüleri; sayısal dağılımı ve
alttür sayısı (NP=Nonpasseres; P=Passeres;T=Toplam)

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar
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S
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Y

Türkçe Adı
Latince Adı
Kuş
Takvimi
Aylar

Şahin
Buteo buteo

1 2

Puhu
Bubo bubo
3 4 5 6 7 8

S

9 10 11 12
Y
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Ardeidae, 23, 42, 245, 285

Latince
“A”
Accipiter nisus, 253, 254
Accipitridae, 24, 42, 249, 291
Accipitriformes, 24, 47, 249, 290, 291
Acridotheres tristis, 165, 166
Acrocephalidae, 31, 44, 111, 173
Acrocephalus arundinaceus, 173, 174
Acrocephalus schoenobaenus,111,112
Acrocephalus scirpaceus, 113,114

Ardeola ralloides, 247, 248

Ciconiidae,22, 42,279
Ciconiiformes,22, 42, 279

Aquila chrysaeatus,15, 295, 296
arundinaceus, Acrocephalus, 173, 174
arvensis, Alauda, 133, 134
Asio atus, 259, 260
ater, Periparus, 103, 104
Athene noctua, 259, 260
atra, Fulica, 235, 236
atricapilla, Sylvia, 139, 140
atthis, Alcedo, 169, 170

Aegypius monachus, 295, 296

avosetta, Recurvirostra, 239, 240

Alauda arvensis,133,134

Aythya ferina, 231, 232
„B“
Bombycillidae, 28, 44
bubo, Bubo, 299, 300

albellus, Mergellus, 271, 272

Bubo bubo, 299, 300

albifrons, Anser, 265, 266

Bubulcus ibis, 247, 248

Alcedinidae, 26 ,43, 169

Bucerotiformes, 35, 43

Alcedo atthis,62, 169, 170

Burhinidae, 18, 40

Alectoris chukar, 187, 188

Buteo rufinus, 257, 258

Anas crecca, 189, 190

Buteo buteo, 299, 300

Anas platyrhynchos, 229, 230

“C”
Calcariidae, 35, 47

Anas acuta, 229, 230
Anatidae,13,44, 189,227, 265
Anhinga rufa, 6, 9,76

Ciconia nigra, 279, 280

aristotelis, Phalacrocorax, 281, 282

Aegithalus caudatus,107,108

alba, Tyto,257, 258

Ciconia ciconia, 3, 281, 282

Argentavis magnificens,51

Aegithalidae, 30, 44, 107

Alaudidae,30, 44, 133

Chroicophalus ridibundus, 207, 208

Calidris alba, 203, 204
Calidris canutus, 203, 204

Cinclidae, 34, 183
Cinclus cinclus, 183, 184
cinerea, Ardea, 285, 286
Circaetus gallicus, 249, 250
Circus aeruginosus, 255, 256
Cisticolidae, 31, 45, 115
Cisticola juncidis, 115,116
Citizen Science, 12
Clanga clanga, 251, 252
Clanga pomarina, 251, 252
Coccothraustes coccothraustus, 5, 185, 186
cochinnans , Larus, 71
coelebs, Fringilla, 157, 158,
colchicus, Phasianus, 227, 228
Coleus monedula, 225, 226
collurio, Lanius, 171, 172
collybita, Phylloscopus, 109, 110
Columbidae, 16,40, 193
Columbiformes, 16, 40, 193
Columba livia, 193, 194
communis, Sylvia,117, 118
Coraciidae, 26,43, 217
Coraciiformes, 26, 169, 217
Coracias. Garrulus, 217, 218

Anhingidae, 23,42

Calidris pugnax, 241, 242

Corvus corax, 263, 264

Anser albifrons, 265, 266

canorus, Cuculus, 191, 192

Corvus cornix, 263, 264

Anser anser, 265, 266

Caprimulgidae, 15, 39, 189

Corvus corone, 261, 262,

Anser cygnoides, 90

Caprimulgiformes, 15, 39

Corvidae, 28, 43, 223, 261

Anseriformes,13,39, 189, 227, 265

Caprimulgus europaeus, 189, 190

Corvus frugilegus, 261, 262

Anthus campestris, 157, 158

carbo, Phalacrocorax, 7,283, 284

Coturnix coturnix, 163, 164

apivorus, Pernis, 292, 293

Carduelis carduelis,125,126

Critically endengered, 41

Certhia familiaris, 121,122

Cuculidae, 16, 39, 191

Apodidae, 15, 39, 165

Certhia brachydactyla, 123,124

Cuculiformes, 16, 39, 191

Apodiformes, 15, 39, 165

Certhiidae, 32, 45, 121

Cuculus cuculus, 191, 192

Apus apus, 167, 168

Cettia cetti,106,107

apus, Apus, 167, 168

Cursorius cursor, 241, 242

Cettidae, 30, 42, 106

Aquila chrysaeatus,12, 295, 296

Cygnus cygnus, 267, 268

Charadriidae, 18, 40, 167, 201

aquaticus, Rallus, 197, 198

Cygnus olor, 267, 268

Charadriiformes, 18,40, 167, 201, 237

Arcaeopteryx lithographica, 7,8

Cyanistes caeruleus,77,94,103,104

Charadrius dubius, 167, 168

arctica, Gavia, 279, 280

Chloris chloris, 159, 160

Ardea cinerea, 285, 286

chrysaeatus, Aquila, 15, 295, 296

Ardea purpurea, 287, 288

Chlidonias niger, 211, 212

303

“D”
Data deficient, 37

decaocta, Streptopelia, 195, 196
Delichon urbicum,137,138
Dendrocopus minor,128,129
Didaktil, 61
Diprion pini, 77

Leucogeranus leucogeranus, 275, 276
Gallinago galinago, 205, 206
Gallinula chloropus, 199, 200
Garrulus glandarius, 223, 224

lithographica, Arcaeopteryx, 11,12
livia , Columba,193, 194
Lanius collurio, 171, 172
Locustalidae, 31, 45

domesticus, Passer, 151, 152

Gelochelidon nilptica, 209, 210

Loxia curvirostra, 185, 186

Dromadidae, 19, 41

Geranticus eremita, 6,74, 76, 283, 284

Lullula arborea,132,133

dubius, Charadrius, 167, 168

Glareolidae, 19, 41, 241

Lanius senator, 173, 174

“E”

Gruidae, 17,40, 275

Luscinia megarhynchos, 181, 182

Egretta garzetta, 287, 288

Gruiformes, 17, 197, 235, 275

Luscinia svecica, 143, 144

Ekdiziz, 53

Grus grus, 277, 278

Lymantria dispar, 77

Endiziz, 53

Grus virgo, 275, 276

“M”

Endengared, 36

Gypaetus barbatus, 291, 292

major, Parus, 131, 132

Emberiza calandra, 187, 188

Gyps fulvus, 293, 294

Milvus migrans, 297, 298

Emberiza cia, 161, 162

“H”

Milvus milvus, 297, 298

Emberiza hortulana, 161, 162

Haematopus ostralegus, 237, 238

megarhynchos, Luscinia,181,182

Emberiza melanocephala, 163, 164

Haematopodidae, 18, 40, 237

melanocephala, Emberiza,163, 164

Eremophila alpestris,135,136

haliaetus, Pandion, 249, 250

melanocephala, Sylvia, 139, 140

Erithacus rubecula, 141, 142

Hieraaetus pennatus, 253, 254

Mergellus albellus, 271, 272

Euproctis chrysorrhoea,77

himantopus, Himantopus, 239, 240

Melanittta fusca, 233, 234

Extinct, 36

Himantopus himantopus, 239, 240

Melanitta nigra, 233, 234

Extinct in wild, 36

Hippolais icterina, 113,114

Meropidae, 26, 43

«F»

Hirundinidae,30, 44, 137

Merops apiaster, 62, 169, 170

Falco naumanni, 221, 222

Hirundo. rustica, 12,136,137

melba, Tachmarptis(A.), 165, 166

Falco peregrinus, 221, 222

hirundo, Sterna.(T.), 211, 212

minor, Dendrocopus, 129, 130

Falco tinnunculus, 219, 220

Hopleptorus spinosus, 68

Monticola solitarius, 183, 184

Falconidae, 27, 43, 219

hortulana, Emberiza, 161, 162

Montifringilla nivalis, 153, 154

Falconiformes,27, 43, 219

Hydrobatidae, 21, 39

Motacillidae, 34, 46, 153

familiaris, Certhia, 121, 122

Hydrobates pelagicus, 213, 214

Motacilla alba, 155, 156

feldegg, Motacilla flava, 155, 156

Hypocolidae, 34, 44

Motacilla flava, 153, 154

ferina, Aythya, 231, 232

hypoleuca, Ficedula, 143, 144

Motacilla flava feldegg, 155, 156

ferruginea, Tadorna, 269, 270

“I-İ”

Muscicapa striata, 141, 142

Ficedula albicollis, 145, 146

ibis, Bubulcus, 247, 248

Muscicapidae, 38, 45, 123, 141, 181

Ficedula hypoleuca, 143, 144

Ichthyoetus, melanocephalus, 209, 210

Ficedula parva, 123,124

“N”

ignicapilla, Regulus, 119, 120

Netta rufina, 231, 232

Filoplumae, 50

Ixobrycus minutus, 245, 246

naumanni, Falco, 221, 222

flava, Motacilla, 153, 154

«K»

Neophron percnopterus, 291, 292

krameri, Psittacul 223, 224

niger , Chlidonias, 211, 212

krüperi, Sitta, 121, 12

nigra, Ciconia, 279, 280

«L»

nigra, Melanitta, 233, 234

Fringillidae, 35, 46, 125, 157
Fringilla coelebs, 5, 10, 157, 158
frugilegus, Corvus,261, 262
Fulica atra, 235, 236
fusca, Melanitta, 233, 234
fulvus, Gyps, 261, 162

“G”

Lanidae,28, 43, 129, 171
Lanius minor,129,130
Laridae, 20, 41, 243
Larus cacchinas,71

Gavia arctica, 279, 280

Larus michahellis, 243, 244

Galerida cristata,135,136

Leiothrichidae, 33, 45

Galliformes,14,40, 163, 187, 227

Least concern, 36

304

Near threatened, 36
nivalis, Montifringilla, 153, 154
noctua, Athene, 259, 260
NONPASSERES, 5,6, 13, 38,39, 67
Not evaluated, 41

nycticorax , Nycticorax, 245, 246

Phoenicurus ochruros, 145, 146

Porphyrio porphyria, 235, 236

Nycticorax nycticorax, 245, 246

Phoenicurus phoenicurus,5, 147, 148

rustica, Hirundo, 136, 137

“O-Ö”

Phoenicopteridae, 18, 40, 277

rusticola, Scolopax,205, 206

ochruros, Phoenicurus,145, 146

Phoenicopteriformes, 18, 40, 277

“S“

oenanthe, Oenanthe, 147, 148

Phoenicopterus roseus, 277, 278

Scolopacidae, 19, 40, 203, 241

Oenanthe albonigra, 151, 152

Phylloscopidae, 31, 44, 109

Scolopax rusticola, 205, 206

Oenanthe deserti, 149, 150

Phyloscopus collybita,109,110

Serinus serinus,127,128

Oenanthe isabellina, 149, 150

Phyloscopus sibilatrix,109,110

Sindaktil, 61, 62

Oenanthe oenanthe, 147, 148

Phyloscopus trochiloides,111,112

Sittidae, 32, 45, 121, 122

onocrotalus, Pelecanus, 289, 290

Pica pica, 225, 226

Sitta krüperi,121,122

Oriolidae, 28, 43, 171

Picidae, 27, 43, 129, 217

Spinus spinus,130,131

Oriolus oriolus, 171, 172

Piciformes,27, 43, 129, 217

Strigidae, 27, 43, 124, 215

oriolus, Oriolus, 171, 172

Picus canus, 217, 218

Sterna hirundo, 12

Otididae, 15, 39, 273

Picus viridis, 219, 220

Sterna paradisaea, 11

Otidiformes, 15, 39, 273

Plegadidae, 23

Strigiformes,27, 43, 215, 257

Otis tarda, 12, 273, 274

Plegadis falcinellus, 285, 286

Spatula clypeata, 227, 228

Otus scops, 215, 216

Plumae, 50

Spatula clypeata, 227, 228

Oxyura leucocephala, 271, 272

Podiceps, cristatus, 237, 238

Soropsid, 11

«P»

Podicipedidae, 17, 40, 199, 237

spinosus, Vanellus, 201, 202

Pamprodaktil, 61

Podicipediformes, 17, 40, 199, 237

Stercorariidae, 20, 41

Poecile lugubris, 77,130,131

Sterna hirudo, 211, 212

Prinia gracilis,115,116

Streptopelia decaocta, 195, 196

Procellaridae, 21,42, 213

Streptopelia senegalensis, 197, 198

Procellariiformes, 21, 42, 213

Streptopelia turtur, 195, 196

Prunellidae, 34, 46

Sturnus vulgaris, 8,175, 176

Psittaculidae, 27, 43, 223

Strigidae, 24, 43, 259, 299

Psittaciformes, 27, 43, 223

Strigiformes, 24,257, 299

Psittacula eupatria, 63, 90

Sturnidae, 33, 45

Passer domesticus, 151, 152

Psittacula krameri, 90, 223, 224

Sulidae, 22, 42

Passer montanus,124,125

Pteroclidae, 16, 40

Suliformes, 22, 42

Passeridae, 34, 46, 125

Pterocliformes, 16, 40

Sylvia atricapilla, 139, 140

PASSERRES, 5,6, 13, 28, 35, 43, 67

Puffinus puffinus, 11, 213, 214

PASSERIFORMES,28,35,36,43,108,223,261

Sylvia communis, 65, 117,118

Pycnonotidae, 33, 44, 181

Pastor roseus, 174, 175

Pycnonotus xanthopygos, 181, 182

Pelecanidae,23,42, 289, 290

Pyrrhula puyrrhula, 159, 160

Pandion haliaetus, 249, 250
Pandionidae, 29, 42, 249
Panuridae, 28, 44, 105
Panurus biarmicus,105,106
paradisaea, Sterna, 13
Paridae, 34, 44, 77,103,131
Parus major, 68,71, 77, 131,132

Pelecaniformes,28, 245, 283

Sylvia melanocephala, 139, 140
Sylvidae, 31, 45, 117, 139

“SCH”

Pelecanus crispus, 289, 290

‘’R’’

schoenobaenus, Acrocephalus, 111,112

Pelecanus onocrotalus, 289, 290

Rallidae, 40, 197, 235

schoeniclus, Emberiza

Pennae, 50

Rallus aquaticus, 197, 198

“T”

Periparus ater,77,108,109

Recurvirostra avosetta, 239, 240

Tadorna ferruginea, 59, 60, 269, 270

Pernis apivorus, 292, 293

Recuvirostridae, 18, 40, 239

Tadorna tadorna,60, 269, 270

Phaetontidae,22,41

Remizidae, 28, 44, 105

Tachmarptis(Apus) melba, 165, 166

Phaethontiformes,22,41

Regulidae, 32, 45,117

Phalacrocoracidae, 22, 42, 281

Regulus, 37

Phalocrocorax aristotelis, 281, 282

Regulus ignicapilla,5,119,120

Phalocrocorax carbo, 7, 283, 284

Regulus regulus, 12, 117,118

Phasianidae, 14, 39, 163, 187, 227

Remiz pendulinus, 57,105,106
rufa, Anhinga, 6,9, 76

Phasianus colchicus, 227, 228

rufina, Netta, 231, 232
rufinus, Buteo, 257, 258
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Tachybaptus ruficollis, 199,200

Akdeniz martısı, 209, 210

Beyin ve yön bulma, 57

tarda, Otis, 273, 274

Akkarın ebabil, 165, 166

Bıldırcın, 4, 163, 164

Tarlakuşugiller, 30

Akkara kuyrukkakan, 151, 152

Bıyıklı baştankara, 105, 106

Tetraogallus caspius, 255, 256

Akleylek, 6,9, 281, 282

Bıyıklı Baştankaragiller, 29, 44, 105

Tetrax tetrax, 273, 274

Akyanaklı baştankara, 131, 132

Biyoakustik Bilimi, 9, 64

Threskiornithidae,23, 42, 283

Akyatan Lagünü, 4

Biyolojik savaşın kahramanları, 77

Tichodromadidae, 32, 45

Alaca balıkçıl, 247, 248

Boğaziçi, 3,

Tortrix viridana,77

Alakarga, 223, 224

Borçka, 4

Tridaktil, 61

Aldoğan, 255,256

Boru Burunlular, 213

Troglodytidae, 32, 45, 119

Al göğüslü kumkuşu, 203, 204

Bozboğazgiller, 34, 46

Troglodytes troglodytes,118,119

Al gövdeli kuyrukkakan, 155, 156

Bozkaz, 265, 266

Tringa totanus, 207, 208

Altıntavukcukgiller, 32, 45, 117

Bülbül, 5, 181, 182

Turdidae, 3, 33, 45, 177

Altıntavukcuk, 5, 12, 117, 118

Büyük bağırgan kartal, 251, 252

Turdus merula, 5, 177, 178

Amazon Bölgesi, 6

Büyük baştankara, 68, 131, 132

Turdus philomelos, 5,179, 180

Anadolu, 4,9

Büyük orman kartalı,9

Turdus torquatus, 177, 178

Anadolu baştankarası, 131, 132

Büyük saz bülbülü, 173, 174

Turdus viscivorus, 179, 180

Anadolu sıvacısı, 121, 122

Büyük toy kuşu,12, 273, 274

turtur, Streptopelia, 195, 196

Angıt, 59, 269, 270

Büyük yeşil(İskender) papağanı

Tytonidae, 29, 43, 257

Ankara yeşil papağanı, 90, 91, 223, 224

“C-Ç”

Tyto alba, 257, 258

Ardıçkuşugiller, 177

Cebelitarık Boğazı, 9

“U-Ü”

Arı şahini (Arıcıl), 9, 293, 294

Citizen Science, 14

Upupidae,25,43

Arıkuşu (kolibriler), 56, 62, 169, 170

Cüce balaban, 245, 246

Upupo epops, 215, 216

Arıkuşu, 62, 169, 170

Cüce karga, 225, 226

urbicum, Delichon, 137, 138

„V-Y“
Vanellus spinosus, 201, 202
Vanellus vanellus, 201, 202
Vulnerable, 36
vulgaris, Sturnus, 11, 175, 176

“ Z”
Zigodaktil, 61

FIHRIST

Arıkuşugiller, 26, 43
Aristo, 10

Cüce sinekkapan, 123, 124
Çakıl kuşu, 203, 204
Çalçenekuşugiller, 33, 45

Artvin, 4
Avrupa Kuş Halkalama Birimi,11
Atmaca, 253, 254
Atmacagiller, 24, 42, 249, 291
Avozetkuşugiller, 18, 40,239
Ayak ve gaga yapısı, 61
„B“

Çalı ötleğeni, 117,118
Çam baştankarası, 103, 104
Çamurcun, 189, 190
Çaprazgaga, 185, 186
Çavuşkuşları, 215
Çavuşkuşu, 215, 216

Bahçe kızıl kuyruğu, 5, 147, 148

Çavuşkuşugiller, 25, 43, 215

Türkçe

Bahçe tırmaşığı, 123, 124

Çeltikçi, 285, 286

“A”

Bahri, 199, 200

Çıvgın, 109, 110

Balıkçılgiller, 23, 42, 244

Çıvgıngiller, 31, 44, 109

Balıkkartalı, 249, 250

Cif caf, 109, 110

Balıkkartalıgiller, 24, 42, 249

Çiğdeci, 165, 166

Bandlı sinekkapan, 145, 146

Çitkuşu, 119, 120

Baştankara, 7

Çitkuşugiller, 32, 45

Baştankaragiller, 29, 44, 103, 131

Çizgili kivi, 56

Bataklıkkırlangıcıgiller, 19, 41, 241

Çobanaldatan, 189, 190

Baykuşgiller, 24, 43, 215, 257, 299

Çobanaldatangiller, 14, 39, 189

Baykuşlar, 58

Çobanaldatanlar, 15, 39

Bekazin, 205, 206

Çok nadir kuş türleri, 6

Ağaç Tırmaşığıgiller, 32, 45, 121
Ağaçkakanlar, 27, 43, 217
Ağaçkakangiller, 27, 43, 129, 217
Ak alınlı büyük sakarca kazı, 3, 265, 266
Ak kumkuşu, 203, 204
Ak kuyrukkakan, 155, 156
Ak pelikan, 289, 290
Ak tarakdiş, 271, 272
Ak turna, 275, 276
Akbaba kabartması, 10
Akbaş, 271, 272
Akbıyık denizkırlangıcı

Beslenme ve sindirim, 58
Beyaz akbaba, 291, 292
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Çoruh Nehri Vadisi, 4, 9

Gece balıkçılı, 245, 246

Kamışbülbülü, 107, 108

Çöl koşarı, 241, 242

Gece göçerleri, 11

Kamışbülbülügiller, 30, 44, 107

Çöl kuyrukkakanı, 149, 150

Gece Yırtıcıları, 215, 257, 299

Kamışcıngiller, 31, 45

Çulhakuşu, 57, 105,106

Gezginci doğan, 221, 222

Kanarya, 127, 128

Çulhakuşugiller, 29, 44, 105

Göbekli Tepe, 10

Kanat ve Tüyler, 50

Çulluk, 205, 206

Göç mesafesi, 11

Kar ispinozu, 153, 154

Çullukgiller, 19, 40, 241

Göç valsi, 3

Kara akbaba, 12, 295, 296

Cüce sinekkapan, 123, 124

Göç yüksekliği, 11

Kara alınlı ümüksıkan, 129, 130

“D”

Göçmen türler, 37

Kara çaylak, 297, 298

Dağ serçesi, 125, 126

Gökçeardıç, 183, 184

Kara kafalı martı, 209, 210

Dalgıçkuşugiller,21, 41, 279

Gökdoğan, 221, 222

Kara(ev) kızılkuyruk, 145, 146

Dalgıçkuşları, 21, 41, 279

Gökkuzgun, 217, 218

Kara leylek, 9, 279, 280

Darwin nandusu, 56

Gri ağaçkakan, 217, 218

Kara ördek, 233, 234

Deniz kırlangıcı, 13

Gri balıkçıl, 285, 286

Kara sağan, 167, 168

Deniz saksağanı, 237, 238

Gribülbül, 181, 182

Kara sinekkapan, 143, 144

Denizsaksağanıgiller, 18, 40, 237

Gribülbülgiller, 33, 44, 181

Kara sumru, 211, 212

Gri(benekli) sinekkapan, 141, 142

Karabaş iskete, 127, 128

Deve kuşu, 54, 56

Gugukkuşu, 191, 192

Karabaşlı kiraz kuşu, 163, 163

Dikkuyruk, 271, 272

Gugukkuşları, 16, 39, 191

Karabaşlı küçük ötleğen, 139,140

Doğanın çöpçüleri, 12, 77, 78

Gugukkuşugiller, 16, 39, 191

Karabaşlı ötleğen, 139, 140

Gündüz göçerleri, 11

Karabatak, 7, 283, 284

Doğanlar, 219

Gülen martı, 207, 208

Karabatakgiller, 22, 42, 281

Döğüşken kuş, 241, 242

Gülen sumru, 209, 210

Karadeniz, 9

Duvar tırmaşığı

Güvercingiller, 16, 40, 193

Karagerdan dalgıç, 279, 280

Güvercinler, 16, 40, 193

Karagagalı yelkovan, 13, 213, 214

Hava keseleri, 9, 54

Karakarga, 263, 264

Hawai Adası, 10

Karatavuk, 5,6, 177, 178

Ebabil, 167, 168

Homoiyotermal canlılar, 82

Karatavukgiller, 33, 45

Ebabilgiller, 14, 39, 165

Hüthüt, 215, 216

Kargagiller, 28, 43, 78, 223, 261

Ekin kargası, 261, 262

“I-İ”

Kaşıkgaga, 227, 228

Dev kanatlı dinazor kuşu, 51

Doğangiller, 27, 43, 219

Duvar Tırmaşığıgiller, 32, 45
Dürbün, 95,96

“E”

Emu, 54
Elmabaş patka, 231, 232

Irmak kırlangıcı, 11
Irmak sumrusu, 211, 212

Erguvani balıkçıl, 99

İberik Yarımadası, 12

Eş teşkili, 66

İbibikkuşları, 25, 43

EURING, 11
Ev serçesi, 151, 152

«F»

İlkin kuş, 7,8
İpekgırtlakgiller, 34, 44
İpekkuyrukgiller, 29, 44

Fırtına kırlangıcı, 213, 214

İs(kır) kırlangıcı, 12, 137, 138

Fırtına kuşları, 21, 42, 213

İskenderun Körfezi, 4,

Fırtınakuşugiller, 21, 42, 213

İskender papağanı, 63, 90, 91

Fitti, 51, 52

İspinoz, 5,11, 157, 158

Flamingo, 277, 278

İspinozgiller, 35, 46, 125, 157, 185

Flamingogiller, 18, 39, 277

İstanbul Boğazı, 3,4, 9

Flamingolar, 18, 39, 277

İşitme olgusu, 60

Florya, 159, 160

«K »

“G- H”

Kadife ördek, 233, 234

Gaga, 63

Kafkasya, 4
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Kaya güvercini, 193, 194
Kaya kartalı,12, 295, 296
Kaya kirazkuşu, 161, 162
Kazsılar, 13, 39, 227, 265
Kazuar, 54
Keratin sentezi, 53
Kelaynak, 6, 74, 283, 284
Kelaynakgiller, 23, 42, 283
Kerkenez, 219, 220
Keklik, 78, 187, 188
Kestane kargası, 223, 224
Kılıçgaga, 239, 240
Kılkuyruk, 229,230
Kınalı keklik, 187, 188
Kındıra kamışçını, 111, 112

Kır incirkuşu, 157, 158

Kuşlarda birliktelik, 59

«O;Ö»

Kır kırlangıcı, 12, 137, 138

Kuşlarda içgüdü, 57

Ökseotu ardıcı, 179, 180

Kırlangıç, 10

Kuşlarda sesle iletişim, 64

Öküz balıkçılı, 247, 248

Kırlangıçlar, 13

Kuşlarda üreme biyolojisi, 65

Orman söğüt bülbülü, 109,110

Kırlangıçgiller, 30, 44, 137

Kuşları ne zaman beslemeliyiz, 83

Orman tırmaşığı, 121, 122

Kırmızı liste, 74, 76

Kuşların genel özellikleri, 48

Orman toygarı, 133, 134

Kış uykusu, 9

Kuşların halka çeşitleri, 89, 90

Ornitolog, 4,

Kış ziyaretçileri, 37

Kuşların halkalanması, 88

Ördekgiller, 13, 38, 189, 265

Kıyı deniz kırlangıcı, 11

Kuşların korunması, 77

Ötleğengiller, 31, 45, 117, 139

Kızkuşu, 201, 202

Kuşların tükenme nedenleri, 73

Ötücü kuğu, 267, 268

Kızıl akbaba,12, 292, 293

Kuyrukkakan, 147, 148

Ötücü kuşlar, 43, 103, 223, 261

Kızılbacak, 207, 208

Kuyrukkakangiller, 34, 46, 153

Ötüşün amacı, 5

Kızıl şahin, 257, 258

Kuzgungiller, 26, 43, 217

Kızılbaşlı ümüksıkan, 173, 174

«P»

Kuzgunkuşugiller, 26, 169, 217

Kızılçaylak, 297, 298

Papağangiller, 27, 43, 223

Küçük ağaçkakan, 129, 130

Kızıl kerkenez, 221, 222

Papağanlar, 27, 43, 223

Küçük akbaba(Beyaz akbaba), 12, 291, 292

Kızılgerdan, 141, 142

Pasifik altın yağmurcun kuşu,10

Küçük bağırgan kartal, 251, 252

Kızılkuyruk(Bahçe kızılkuyruğu), 147, 148

Pasrengi ördek, 231, 232

Küçük batağan, 199, 200

Kızılsırtlı ümüksıkan, 171, 172

Peçeli baykuş, 257, 258

Küçük kartal, 253, 254

Kirazkuşu, 161 , 162

Peçeli Baykuşgiller, 24, 43

Küçük kumru, 197, 198

Kirazkuşugiller, 35, 47, 161, 187

Pelikangiller, 23, 42, 289

Küçük orman kartalı, 9, 251, 252

Kivi, 54

Pembe sığırcık, 175, 176

Küçük toy kuşu, 273, 274

Kocabaş, 5, 185, 186

Pencere(Ev) kırlangıcı, 137, 138

Kürek ayaklılar, 245, 283

Kocagözgiller, 18

Puhu, 299, 300

Küresel iklim değişimi, 11

Koku ve tad alma, 60

«L»

“R“

Kolyeli ardıç, 177,178
Kolyeli küçük yağmurcun, 167, 168
Koşar kuş, 241, 242
Krik ördek, 189, 190
Koşucukuşugiller , 19, 41
Kuğu, 267, 268
Kuğu boyunlu kaz, 90
Kukumav, 259, 260
Kulaklı orman baykuşu, 259, 260
Kulaklı tarlakuşu, 135, 136
Kuluçkaya yatma, 68
Kuluçkalama statüleri, 36, 37
Kumru, 195, 196
Kur ritüelleri, 67
Kur seremonileri, 67
Kuş ailelerinin özellikleri, 13
Kuş Bilimci, 4
Kuş gözlem klübü, 91
Kuş gözlemcisinin sorumluluğu, 97
Kuş gözlemi, 93
Kuş türlerinin saptanabilme kuralları, 99
Kuş türlerinin statüleri, 6
Kuş yemleri, 86
Kuş yemlikleri, 85

Rahibe turnası, 275, 276

Leş kargası, 261, 262

Rastlantısal türler, 38

Leylekgiller, 22, 42, 279

“S-Ş“

Leyleksiler, 22, 42, 279
Lopludalgıçgiller, 17, 40, 199, 237
Lopludalgıçlar, 17, 40, 199, 237

“M”

Sağ yumurtalık, 9
Sağanlar, 39
Ses aygıtı, 8,
Saka, 125, 126

Macar ördeği, 231, 232

Sakallı akbaba,12, 291, 292

Mahmuzlu kızkuşu, 68, 201, 202

Sakarmeke, 235, 236

Mahmuzlu Kirazkuşugiller, 35, 47

Saksağan, 225, 226

Mahzun(Akyanak)baştankara, 131, 132

Sarı ayaklı martı, 243, 244

Mahzun ördek, 233, 234

Sarı kıçlı bülbül, 181, 182

Marmara Bölgesi, 4,

Sarı kuyrukkakan, 153, 154

Martıgiller, 20, 41, 243

Sarı mukallit, 113, 114

Maskeli kuyrukkakan, 155, 156

Sarıasma, 171, 172

Mavi baştankara, 103, 104

Sarıasmagiller, 28,43, 171

Mavi gerdan(buğdaycıl), 5, 143, 144

Saz bülbülü(ardıcı), 113, 114

Mavi kayaardıcı(gökçeardıç), 183, 184

Saz delicesi, 255, 256

Mezgeldek, 273, 274
Mukallitgiller, 31, 44, 111, 173

«N»
Nadir türler, 38
Nandu, 54
Nar bülbülü,11, 141, 142
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Saz horozu, 235, 236

Tropik kuşları, 22, 41

Serçe, 7,

Tropikkuşugiller, 22, 41

Serçegiller, 34, 46, 125, 151

Turaç, 78, 79

Sığırcık, 8, 175, 176

Turna, 4, 277, 278

Sığırcıkgiller, 33, 45, 165, 166

Turnagiller, 17, 40, 275

Sıvacıkuşugiller, 32, 45, 121

Turnamsılar, 17, 40, 197, 198, 235, 275

Sinekkapangiller, 33, 45, 123, 181

Tüy dökümü, 52

Sinekkapangiller, 141

“U-Ü“

Sis kargası, 263, 264

Umhlanga/Güney Afrika, 12

Soropsidler, 8,9

Ümüksıkangiller, 28, 43, 171

Steptavukları,16, 40

Urkeklik, 255, 256

Steptavuğugiller, 16, 40

Üveyik, 195, 196

Su yelvesi, 197, 198

Uzunbacak, 239, 240

Suçulluğu, 205, 206

Uzunkuyruklu baştankara, 107, 108

Sukaratavuğu, 183, 184

Uzunkuyruk Baştankaragiller, 30, 44, 107

Sukaratavuğugiller, 34, 46, 183

„V-W-Y“

Suna, 269, 270

Vatandaş Bilimi, 12

Sülün, 227, 228

Vertikal göç, 11

Sümsükkuşugiller, 22, 42

Whitlay Baya/İngiltere, 12

Sümsükkuşları, 22, 42

Yağmur kuşları, 18, 40, 237

Sürmeli çalıkuşu, 115,116

Yağmurkuşugiller, 18, 40, 167

Sürmeli altıntavukcuk, 119, 120

Yalıçapkını, 169,170

Sütlabi, 271, 272

Yalıçapkınıgiller, 26, 43, 169

Syrinks, 5

Yapay yuva sandıkları, 79

Şahin, 9, 299, 300

Yelve, 159, 160

Şakrak, 159, 160

Yelvegiller, 17, 197, 235

Şapkalı kazuar, 56

Yelkovankuşugiller, 21, 42

Şarkıcı ardıç, 5,179, 180

Yelfi, 205, 206

« T»

Yelpazekuyruk, 115, 116

T Şekilli sütun, 10

Yelpazekuyrukgiller, 31, 45, 115

Tarla kirazkuşu, 187, 188

Yerli türler, 37

Tarlakuşu, 133, 134

Yeşil ağaçkakan, 217, 218

Tarlakuşugiller, 44, 133, 187

Yeşil ayaklı su tavuğu, 199, 200

Tavukgiller, 14, 39, 163, 187

Yeşil söğütbülbülü(Çıvgın), 111, 112

Tavuksular, 14, 39, 163, 187, 227

Yeşilbaş ördek, 229, 230

Teleskop, 95,96

Yeşilim, 159, 160

Telli turna, 275, 276

Yılan kartalı, 9, 42, 249, 250

Tepeli batağan, 237,238

Yılanboyun, 6, 42

Tepeli karabatak, 281, 282

Yılanboyungiller, 23, 42

Tepeli pelikan, 289, 290

Yıldız çekim alanı 11

Tepeli toygar, 135, 136

Yılan kartalı, 9, 249, 250

Toparak, 247, 248

Yırtıcı kuşlar, 24, 43, 249, 291

Toprak(boz) renkli kuyrukkakan, 149, 150

Yırtıcı Martıgiller, 20, 41

Toykuşları, 15, 39, 273

Yuva yapımı, 66

Toykuşugiller, 15, 39, 273
Transit göçerler, 38
Tropik kuşak, 6
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MACAR ÖRDEĞİ
(Netta rufina)

PASBAŞ PATKA
(Aythya nyroca)

BOZ ÖRDEK
(Anas strepera)

ALTINGÖZ
(Bucephala clangula)

PUFLA ÖRDEĞİ
(Somateria mollissima)

ELMABAŞ ÖRDEK (Aythya
ferina)

Bahri
(Tachybaptus ruficollis)

SAKARMEKİ (Fulica atra)

KEKLİK
(Alectoris chukar)

YAĞMURCUN
(Charadrius sp.)

ÇELTİKÇİ
(Plegadis falcinellus)

ÇULLUK
(Gallinago sp)

Kuşlar

/ İlhami Kiziroğlu

YEŞİLBAŞ ÖRDEK
(Anas platyrhynchos)

ANGIT
(Tadorna ferruginea)

TEPELİ PATKA
(Aythya fuligula)

BÜYÜK
TESTEREBURUN (Mergus
merganser)

FİYU
(Anas penelope)

KILKUYRUK ÖRDEK
(Anas acuta)

Buz Dalgıcı (Gavia spp.)

KUĞU (Cygnus sp.)

Yeşilayak Sutavuğu
(Gallinula chloropus)

PELİKAN (Pelecanus sp.)

Kaz (Anser sp.)

KERVANÇULLUĞU
(Numenius spp.)

NOTLAR
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DÜDÜKÇÜN
(Tringa sp.)

KIRLANGIÇ
(Delichon urbica)

KIR KIRLANGICI
(Hirundo Rustica)

GÜLEN MARTI
(Larus ridibundus)

ŞAHİN
(Buteo buteo)

Doğan
(Falco spp.)

KARTAL
(Haliaeetus sp.)

KUKUMAV
(Athene noctua)

Kartal (Aquila sp.)

KAYA KARTALI
(Aquila chrysaetos)

KÜÇÜK AKBABA
(Neophron percnopterus)

MEŞE KARGASI
(Garrulus glandarius)

DENİZ KIRLANGICI
(Sterna sp.)

YALIÇAPKINI
(Alcedo atthis)

İBİBİK
(Upupa epops)

BAŞTANKARA
(Parus sp.)
GÜVERCİN
(Columba livia)

SERÇE
(Passer sp.)
ÜVEYİK
(Streptopelia turtur)

KUYRUKKAKAN
(Oenanthe sp.)
KARATAVUK
(Turdus merula)

ARIKUŞU
(Merops apiaster)
KARGA
(Corvus sp.)

ÇAYLAK (Milvus
migrans)

Kuşlar

/ İlhami Kiziroğlu

NOTLAR

1
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GÜVERCİN
(Columba livia)

ÜVEYİK
(Streptopelia turtur)

KARATAVUK
(Turdus merula)

KARGA
(Corvus sp.)

KIZKUŞU
(Vanellus vanellus)

Ebabil
Apus sp.)

SAKSAĞAN
(Pica pica)

BOZKAZ (Anser anser)

TURNA
(Grus grus)

LEYLEK
(Ciconia sp.)

KARABATAK
(Phalacrocorax sp.)

GRİ BALIKÇIL
(Ardea cinerea)

Kuşlar

/ İlhami Kiziroğlu

NOTLAR

1

312

Kuşlar / İlhami Kiziroğlu

NOTLAR
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Kuşlar / İlhami Kiziroğlu

NOTLAR
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Kuşlar / İlhami Kiziroğlu

NOTLAR
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Kuşlar / İlhami Kiziroğlu

NOTLAR

316

