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 Diyarbakır (Bismil) en büyük leylek üreme 
populasyonuna sahiptir. Oldukça kısa bir mesafede 
(20 km) leylekler birbirlerinden eşit uzaklıktaki 
yüksek gerilim hatları üzerine kurdukları yuvalarda 
yavrularını yetiştirdiler.    
 Bu çalışma beş yıldan beri 
sürdürülmektedir. Leylek yuvaları düzenli olarak 
üreme döneminde her hafta, üreme öncesi ve üreme 
sonrası dönemde ise iki haftada bir izlenmiştir. 
  2005-2007  yılları arasında leylek 
populasyon dinamiği belirlenmiştir.  2003-2004 
yılları arası gözlem ve değerlendirmeler bu çalışma 
ile kıyaslanmıştır. Son üç yıl içinde toplam yavru 
yetiştirme sayısında bir artış görülmektedir. 
Kullanılan yuva sayısında artış tespit edilmemiştir. 
Başarılı kuluçka sayısında artış belirlenmiştir. Beş 
yavrulu yuva sayılarında bariz artış dikkat çekicidir. 
2007 üreme döneminde populasyondaki yavruların 
yarısına yakını beş yavrulu yuvalarda 
yetiştirilmiştir. 2007 yılında yuva başına ortalama 
2.34 yavru düşmektedir. 

Bu çalışmaların sürdürülmesi, iklimsel ve 
çevresel koşulların leylek populasyona olan 
etkilerini ortaya çıkaracaktır. Elde edilecek 
sonuçlar, değişik türlerin populasyon dinamiğinin 
anlaşılmasına katkıda bulunabilecektir. 
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Günümüzde giderek artan enerji 

gereksinimini karşılayabilmek amacıyla tüm 
kaynaklar gittikçe artan ölçülerde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bunlar arasında son ürünleri itibariyle 
çevreye zarar veren veya çevre dostu enerji türleri 
söz konusudur. Çevre dostu olarak nitelenmesinde 
sakınca görülmeyen enerji üretim biçimlerinden 
birisi de rüzgâr türbinleri aracılığıyla rüzgâr enerjisi 
üretilmesidir. Türkiye bu açıdan birçok ülkeden 
avantajlı bir konumdadır. Kuruluş maliyetleri 
dışında hiçbir dezavantajı bulunmadığı öne sürülen 
rüzgâr türbinlerinin Türkiye’deki sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Ağustos 2007 itibariyle 
işletmedeki kurulu güç 131 MW olup yapılmakta 
olan, veya izin alınanlarla birlikte planlanan değer 
ise bunun çok üzerindedir. Yani halen yapılmakta 
olanların yanında birçok santral da yapılacaktır. 

Buna karşılık palearktiğin en önemli kuş göç 
yollarının üzerinde bulunması ve barındırdığı nadir 
yarasa türleri bu yapılardan olumsuz 
etkilenebilmektedirler.    
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Fosil yakıtlarından elde edilen petrolün 
kaynaklarının yetersiz olması ve buna bağlı olarak 
petrol ürünlerinin fiyatlarının pahalı olması 
insanları alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. 
Dünyadaki pek çok ülke özellikle gelişmiş ülkeler 
enerji politikaları gereği yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanım paylarını artırma 
çabasındadırlar. Bu alternatif enerji kaynaklarının 
bir tanesi de “biyodizel”dir. Biyodizel; kolza 
(kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum 
bitkilerinden elde edilen yağların, bazı alg 
türlerinden, hayvansal yağlardan ve hayvansal 
atıklardan bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir 
alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu 
sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir 
üründür. Biyodizel üretiminin çeşitli metodları 
olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak 
kullanılan yöntem “transesterifikasyon yöntemi”dir. 
Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, 
evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik bir 
katalizör eşliğinde alkol (metanol, etanol vb.) ile 
esterleşme reaksiyonudur. Biyodizel’in  birçok 
avantajının yanında en önemlisi sera gazları içinde 
büyük bir pay sahibi olan CO2, yanma sonucu 
ortaya çıkan bir emisyon olup; dünyanın en önemli 
çevre sorunu olan küresel ısınmaya neden 
olmaktadır. Yine yanma sonucu açığa çıkan ve sera 
gazları arasında yer alan CO, SOx, NOx emisyonları 
da insan sağlığına zararlıdır. Dolayısıyla biyodizel, 
tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, 
biyolojik karbon döngüsü içinde, fotosentez ile 
CO2'i dönüştürüp karbon döngüsünü hızlandırdığı 
için sera etkisini artırıcı yönde etki 
göstermemektedir. Bu olumlu özelliklerinden 
dolayı biyodizel ekonomik ve çevre dostu bir yakıt 
olarak Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, 
Norveç, İsveç, Polonya, Slovakya ve Çek 
Cumhuriyeti’nin de içinde bulunduğu birçok 
Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilmektedir.  
 


