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Birecik Kelaynaklarının (Geronticus eremita) Soyu Kurtarılacak mı?

Ahmet Kılıç
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Diyarbakır, ahmetk@dicle.edu.tr

Amaç:Birecik kelaynaklarının sayısını artırmak, soyunu kurtarmaktır.

Gereç ve Yöntemler:Birecik’te (Şanlıurfa) yaşayan yarı doğal kelaynaklar araştırma populasyo-
numuzu oluşturmuştur.

Avrupa’da farklı ülkelerde başarılı kelaynak yetiştiriciliği gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerden biri 
de Avusturya’dır. Innsbruck-Alpenzoo da 1991 yılında gerçekleştirilen kelaynakların yetiştirilme-
si ve Alplere yerleştirilmesi projesini yerinde izleme, farklı tecrübeler edinme imkanı edinilmiştir. 
Burada kazanılan tecrübeleri Birecik kelaynak populasyonuna da uygulama imkanı vardır.

Bulgular:Kelaynakların son temsilcileri Birecik’te (Şanlıurfa) yarı doğal yaşıyor. Nisan 2012 tarihi 
itibariyle 127 ergin ve genç bulunmaktadır. 1977 yılından beri kelaynaklar voliyerde (kafeste) 
yaşamaktadır. Üremeleri oldukça yavaş olan bir türdür. 35 yıldan beri yapılan bakım ve koruma 
çalışmalarında çeşitli eksik ve hatalar belirlenmiştir.

Tespit edilen eksiklikler ve hatalar şunlardır;

Kelaynaklar böcekçildir. Verilen besin hatalıdır. Besinde, tavuk yemi, havuç, yumurta, koyun 
kıyması bulunmaktadır. 

Kelaynakların bulunduğu voliyerde çeşitli eksiklik ve hatalar mevcuttur. Zemin beton ile kaplıdır. 

Küçük kuş türleri voliyere rahatlıkla girebilmektedir. Zira voliyer geniş aralıklı tel örgü ile 
kaplıdır. Çeşitli hastalık etmenleri ve parazitler bu yolla voliyere taşınmaktadır. Voliyerde başka 
düzenlemelere de ihtiyaç vardır.

Yapılması gerekenler;

*Kelaynakların soyunun kurtarılması için mevcut sayılarının artışına destek vermek gerekmektedir. 
İşlemlerden biri, her yuvadan yapılan yumurtalardan bir tanesi kuluçka makinesine alınır. Yavrular 
yumurtadan çıktıktan sonra kendi ebeveyne, başarısız kuluçka sürdüren başka ebeveyne verilir 
veya uzman bakıcılar yardımıyla dışarıda yetiştirilir.

*Kelaynakların uygun besin ile beslenmesi gerekir. Koyun eti yerine günlük civciv kıyması, 
büyükbaş hayvanların kalplerinden yapılan kıyma, tuzsuz peynir karışımıyla beslenmesi 
gerekmektedir. Yavru kelaynakların beslenmesi için ayrı diyet uygulanmalıdır.

*Voliyerlerde zemini kum-toprak karışımıyla kaplamak gerekir. Voliyer telörgüleri düzenlenmelidir. 
Yaşam alanında diğer düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

*Ayrıca soylarını ve sayılarını korumak amacıyla, birer çift kelaynak, yetiştirmede başarılı ülkelere 
verilmelidir. Mevcut sayının azlığı oldukça vahimdir. Böylece olabilecek salgın bir hastalıkta tüm 
kaynakların kaybedilme riski ortadan kaldırılmış olur.

Sonuç: Edinilmiş tecrübeler sonucunda hazırlayıp sunduğumuz proje Kaymakamlık, Belediye 
Başkanlığı, Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Av ve Yaban 
Hayatı Genel Müdürlüğü XV.Bölge ve İl Müdürlüğü ile kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle 
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gerçekleştirilebilir. Yiyecek ve voliyer şartlarının düzeltilmesi, kelaynakların yaşam kalitesini 
artırmasıyla üreme başarılarının da yükseltilmesini sağlayacaktır. Tarım alanlarındaki istenmeyen 
çeşitli zararlıları yiyerek insanlara doğrudan yarar sağlayan kelaynakları yüzlerce bireyle görme 
şansımız vardır.

Anahtar Kelimeler: Kelaynak, Geronticus eremita, üreme, kurtarma projesi, Birecik
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Batı Palaearktik Bölge’de Yayılış Gösteren 
Crocidura leucodon’un Filogenetik Analizi
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Crocidura leucodon’un mtDNA cytb geninin kısmi dizi analizini 
yaparak genetik varyasyonları ortaya koymak ve bu çalışmadaki cyt b geni dizileriyle daha önce 
yayınlanmış ve tam olarak örtüşen cytb geni dizilerini birleştirerek batı Palaearktik bölgedeki C. 
leucodon’un filogenetik analizini yapmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’de 11 lokaliteden C. leucodon’a ait 14 bireyin kuyruk ve böbrek 
dokuları, total DNA elde etmek için kullanıldı. DNA izolasyon kiti ile elde edilen total DNA’dan 
mtDNA cytb geninin 381 bç’lik kısmı, spesifik primer çifti kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. Bu 
çalışmadaki yedi haplotip ile Gen Bankası’nda bulunan daha önce yayınlanmış ve tam olarak 
örtüşen 65 haplotipin dizileri birleştirilerek 241 bç’lik 72 diziden oluşan bir veri seti oluşturuldu. 
Cyt b geni dizilerinin düzenlenmesi, genetik varyasyonların belirlenmesi ve filogenetik analizlerin 
yapılması için BioEdit, DnaSP, jModeltest, MEGA5 ve MrBayes programları kullanıldı.

Bulgular: Türkiye’den C. leucodon’a ait 14 örneğin cyt b geninin kısmi dizi (381 bç) analizi 
sonucunda, yedi haplotip tespit edildi. Haplotip çeşitliliği (Hd), 0.8901 ve nükleotid çeşitliliği (Pi, 
) 0.00756 olarak bulundu. 

Bu çalışmada tespit edilenler ile daha önce yayınlanmış ve tam olarak örtüşen cyt b geni dizilerinin 
analizi sonucunda 241 bç uzunluğunda 72 diziden 20 cyt b haplotipi belirlendi. Haplotip çeşitliliği 
(Hd), 0.8666 olarak tespit edildi. Cyt b gen bölgesi için oluşturulan 241 bç uzunluğundaki veri 
setinde 25 nükleotid pozisyonunda varyasyon (polimorfik bölge) (%10.37) gözlenirken bu 
bölgelerden 13’ü (%52) parsimonik olarak bilgi içeren bölge olup baz oranları, A %,24.9, T(U) 
%33.5, C %26.2, G %15.4’tür. Nükleotid çeşitliliği (Pi) ise 0,02618’dir. 241bç’lik veri seti için 
Kimura 2 parametre baz değişim modelinin kullanıldığı uzaklık (distance) analizinde en küçük 
değer 0.004 iken en büyük değer 0.057 olarak tespit edilmiştir. 

Bayesian Inference (BI) metodu ve HKY+G modelinin kullanılarak üretilen BI ağacında bu 
çalışmada tespit edilen haplotiplerin de dahil olduğu Türkiye örneklerinin büyük bir kısmı 
Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan örnekleri ile birlikte gruplanırken, Gen Bankası’nda Batı 
Anadolu, Fransa, İsviçre ve İtalya’dan yayınlanmış cyt b gen dizilerinden tespit edilen bir haplotip, 
farklı gruplanma gösterdi.


