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Araştırmalar 
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Kara Akbaba (Aegypius monachus L.) tüm 

dünyada tehdit altında olan bir türdür. Besin azlığı 
ve zehirlenme, türü tehdit eden etkenler arasındadır. 
Tür ile ilgili gerçekleştirilecek koruma 
çalışmalarının, türün besin tercihlerinin 
belirlenerek, bu konuyu da kapsayacak yönde 
yapılması önemli görülmektedir. Bu çalışma, 
Türkmenbaba Dağı Kara Akbaba populasyonunun 
besin tercihini belirlemek amacıyla, Eskişehir İlinin 
güneybatı bölgesinde yer alan Türkmenbaba 
Dağından elde edilen gri top (pellet) örneklerinin, 
laboratuar koşullarında incelenmesi ve 
değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla, 2001 yılından itibaren populasyonun üreme 
dönemi (Şubat–Ekim) içinde yuva çevrelerinden gri 
top toplanmıştır. Gri toplar (n= 120) 20 farklı yuva 
çevresinden elde edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda besin içeriklerinde çeşitli omurgalı 
hayvanlara ait tüy, deri ve kemik parçaları tespit 
edilmiş ve elde edilen veriler literatür verileri ile 
karşılaştırılmıştır. Çalışma verilerini desteklemek 
üzere, ölü olarak bulunan bir Kara Akbaba 
bireyinin mide içeriği de incelenmiştir. Bu bireyin 
mide içeriğinde diğer besin bileşenlerinin yanı sıra, 
iki adet karaçam kozalağının varlığı belirlenmiştir. 
Literatür taramaları sonucunda günümüze dek Kara 
Akbaba bireylerinin kozalak yedikleri ile ilgili 
yayınlanmış herhangi bir veriye rastlanmamıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Aegypius monachus, Kara 
Akbaba, Türkmenbaba Dağı, besin tercihi  
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Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (Aves: 
Passeriformes)’un Cernek Halkalama 

İstasyonunda 2002 – 2005 Yıllarına Ait İlkbahar 
ve Sonbahar Göç Dönemine Ait Biyometrik 
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 Kanat uzunluğu bireyden bireye yaş, 
cinsiyet ve coğrafik orijine bağlı olarak değişkenlik 
göstermektedir. Genellikle passerinlerde dişi 
bireylerin kanat uzunlukları erkeklerden daha 
kısadır. Phylloscopus trochilus (Söğütbülbülü) 
türünün erkeklerinin dişilerden daha büyük olması 
nedeniyle seksüel dimorfizm gösterdiği 
bilinmektedir ve kanat uzunluğu cinsiyet tayininde 
kullanılmaktadır. Erkek bireylerin kanat 
uzunluklarının dişiye göre 2–4 mm daha uzun 
olduğu ifade edilmektedir.  
 2002-2005 yıllarında Kızılırmak Deltası, 
Cernek Halkalama İstasyonunda sonbahar göç 
döneminde toplamda 2686, ilkbahar göç döneminde 
de toplamda 1014 P. trochilus yakalanmış ve 
halkalanmıştır. Kuşlar çalılara paralel olarak kurulu 
sis ağları ile yakalanmış, Ulusal Halkalama 
Programınca temin edilen halkalar takılmış, yaş ve 
cinsiyet tayininden sonra Busse (1995) 
standartlarına uygun olarak yağ skoru, kanat ve 
kuyruk uzunluğu, kanat formülü ve ağırlık gibi 
ölçümler alındıktan sonra kuşlar serbest 
bırakılmıştır.  
 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 69 ve üzeri 
kanat uzunluğuna sahip bireylerin erkek, 67 ve altı 
kanat uzunluğuna sahip bireylerin dişi olduğu 
sonucuna varılmıştır. Dişilerin kanat ve kuyruk 
uzunluklarının erkeklere göre 2 mm daha kısa 
olduğu belirlenmiştir. İlkbaharda göç edenlerin % 
28.5’i dişi, % 71.5’i erkek, sonbaharda ise % 
60.2’si dişi, % 39.8’i erkek olarak tespit edilmiştir. 
İlkbaharda göç edenlerin % 36.9’u genç, % 46.3’ü 
erişkin, % 16.8’i yaşı belirisz, sonbaharda ise % 
80.3’ü genç, % 16.2’si erişkin, % 3.5’i yaşı belirsiz 
olarak belirlenmiştir. İlkbahar döneminde erkek 
bireylerin dişilere göre daha erken göç ettiği 
belirlenirken sonbaharda bu tür bir fark 
gözlenmemiştir. İlkbahar ve sonbahar döneminde 
genç – erişkin ve dişi – erkek oranlarının 
birbirinden farklılık göstermesi bu türün ilkbahar ve 
sonbaharda farklı bir göç stratejisine sahip 
olduğunun göstergesi olabilir.  
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Bu çalışmada Çat Baraj Gölü'nde 

yakalanan 324 Leuciscus cephalus örneğinin yaş ve 
eşey dağılımı, yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık 
ilişkileri incelenmiştir. I-IX yaş aralığındaki 
örneklerin %66,67'sinin dişi, %33,33'ünün ise erkek 
olduğu tespit edilmiştir.Erkek+Dişi boy-ağırlık 
ilişkisi bireyler için LogW= -5.4953+3.2695 logFL, 
von Bertalanffy büyüme denklemi ise Lt = 34.45[1-
e-0.2754(t-0.67083)] olarak tespit edilmiştir.  
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Sentetik bir gıda boyası olan Tartrazin’nin 

Cyprinus carpio üzerindeki genotoksik etkisinin 
belirlenmesi amacıyla eritrosit mikronükleus testi 
kullanılmıştır. Uygulamalar hem  zamana hem de 
doza bağlı olarak yapılmıştır. Farklı derişimlerde 
uygulanan tartrazinin genotoksik etkisini incelemek 
amacı ile, her zaman dilimi için 5 balık örneği ve 
tüm gruplarda toplam 80 balık örneği, tartrazinin 
250, 500, 1000 ve 1500 mg/L dozlarına 24, 48, ve 
72 saat süreyle maruz bırakılmıştır. Mikronükleus 
frekansı kontrol grupları ile karşılaştırıldığında, 
hem doza hem de zamana bağımlı bir artış 
gözlenmiştir. Ancak gruplar kendi içerisinde 
karşılaştırıldığında 250 ile 500 mg/L ve 500 ile 
1000 mg/L derişimler arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (p>0,05). 250 ile 1000 ve 
1500mg/L, 500 ile 1500 mg/L ve 1000 ile 1500 
mg/L arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05).  
 

Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, tartrazin, 
mikronükleus yöntemi, genotoksisite   
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 Bu çalışmada Yukarı Çıyrıklı Köyü’nde 
(Tuzluca-Iğdır), Aras Nehri kıyısında yürütülen kuş 
halkalama çalışmalarının 2006-2007 yıllarına ait 3 
sezonluk verileri analiz edilmiştir. İstasyonun 
kurulduğu alanda, Aras Nehri’nden bir setle ayrılan 
bir sulak alan, göletler, söğüt ağaçları ve ılgınlar 
bulunmaktadır. 130 türden 8912 birey Güneydoğu 
Avrupa Kuş Göç Ağı (SEEN) standartlarına uygun 
biçimde yakalanarak halkalanmıştır. Bu üç sezonda 
en çok yakalanan 5 tür şunlardır: 2006 sonbahar 
dönemi: Hirundo rustica (697), Riparia riparia 
(684), Motacilla flava (274), Phylloscopus collybita 
(265), Luscinia svecica (235), 2007 ilkbahar 
dönemi: H. rustica (1075), P. trochilus (376), 
Acrocephalus arundinaceus (195), L. svecica (180), 
R. riparia (171), 2007 sonbahar dönemi: M. flava 
(227), A. scirpaseus (165), L. svecica (142), Sylvia 
borin (132), H. rustica (117). Çalışmalarımız, 
çoğunlukla çorak ve bitki örtüsünden mahrum bir 
araziyle çevrili Aras kıyısı sulak alanlarının, 
göçmen ve üreyen kuşlar için çok önemli bir 
konaklama, beslenme, dinlenme ve üreme noktası 
olduğunu göstermiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Aras Halkalama İstasyonu, 
Yukarı Çıyrıklı Köyü, Tuzluca, Iğdır, kuş göçü, kuş 
halkalama, kuş ekolojisi, yön deneyleri, önemli 
doğa alanı 
 
 
 
 
 
 
 


