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Kentlerdeki
“Yabaniler”

‹nsan›n do¤ay› iﬂgali, “kentleﬂme”
olgusuyla iyice bütünleﬂmiﬂ durumda.
‹nsan nüfusundaki h›zl› art›ﬂla gelen
sürekli tüketim ve teknolojideki ilerlemelerle geliﬂen sanayileﬂmeyi göz önüne ald›¤›m›zda belki de yak›n bir gelecekte, “iﬂte do¤an›n ta kendisi” dedi¤imiz heybetli ormanlar›m›z da insan›n
“kentsel” yerleﬂimine aç›lacak! Bir zamanlar türümüz canl› yaﬂam›n küçük
bir üyesiyken yapt›¤› iki atakla; önce
bitkileri sonra da hayvanlar› evcilleﬂtirmesiyle, nüfusunu ve da¤›l›m›n› kontrol eden s›n›rlay›c› faktörleri de¤iﬂtirdi. Kültür bitkilerini ve hayvan sürülerini yönetme ve tohum depolamada elde edilen baﬂar›, kentlerin geliﬂimini,
refah› ve kendi kendine yetebilmeyi
sa¤layan bir dizi kültürel ve tar›msal
geliﬂmeyi mümkün k›ld›. Sonuçta insan nüfusu katlanarak artmaya baﬂlad›.
Yaklaﬂ›k her 35 y›lda insan nüfusu ikiye katlan›yor. Bu yo¤unluk, sürekli
olarak yeni yeni altyap›lara, yerleﬂim
yerlerine, yollara ve dinlenme yerlerine
gereksinim duyuyor. Milyarlarca insaB‹L‹M ve TEKN‹K 76 A¤ustos 2006

n›n beslenme istekleri de çok önemli.
‹ﬂte bu gibi etkenler, di¤er türlerin h›zl› bir ﬂekilde ortadan kald›r›lmas›na,
ormanlar›n, kültür alanlar›n›n, su kaynaklar›n›n hatta soludu¤umuz havan›n
bozulmas›na, kentleﬂmeye yol açt›.
Araﬂt›rmalar da, 2007’de dünyadaki insan nüfusunun yar›s›n›n kentlerde yaﬂam›n› sürdürüyor olaca¤›n› söylüyor.
Ancak yaﬂam alan› olarak kentleri seçen yaln›zca insanlar de¤il. Do¤aya el
atmama›z nedeniyle yaﬂam alanlar›n›
yitiren, yaﬂam koﬂullar› bozulan hayvanlardan baz›lar› da çareyi kentlere
göç etmekte buldular. Kentler “yabani”
dedi¤imiz baz› hayvanlar›n da yaﬂam
alanlar› durumuna geldi. Öyle ki, baz›
yabani hayvanlar için en kolay av alanlar›, daha do¤ru söylemle kar›n doyurma alanlar› kentler oldu. Kent parklar›,
mezarl›klar, çöplükler, kent ormanlar›,
otoyollar›n yan taraflar›ndaki yeﬂil
alanlar, binalar›n ya¤mur oluklar› bu
yabani hayvanlar›n kar›nlar›n› doyurduklar›, yuvaland›klar› yaﬂam alanlar›.
Yollar› kente düﬂen yabaniler, bu or-

tamlarda ayakta kalabilmek, baﬂar›l›
olarak yay›labilmek için belirli koﬂullar›
öncelikle yerine getirdiler. ﬁöyle ki: Yeni alanda yaﬂam›n› sürdürüp üreyecek
fizyolojik güce sahip olmal›yd›lar; bu ﬂu
anlama geliyor: Önceki yaﬂam alan›nda
geliﬂmiﬂ özelliklerinin minimum ölçüde
yeni yaﬂam alan›na uymas› gerekiyordu. Örne¤in yeni alandaki baz› besin
kaynaklar›n› kullanabilmeleri ve o iklimdeki olumsuz koﬂullara karﬂ› koyabilmeleri gerekmekteydi.
Yeni alanda, yerleﬂebilecek ekolojik
uygunluk da olmal›yd›. Çünkü bir türün bulundu¤u çevreye uyum sa¤lamada gösterece¤i baﬂar›, bulundu¤u ortamdaki di¤er canl›larla boy ölçüﬂme
gücüne dayan›yor. Yani, türün bulundu¤u ortamdaki kaynaklardan en iyi ﬂekilde yararlanma ve kuvvetli rekabet,
baﬂar›y› belirleyen unsurlar. Koloni
oluﬂturan birey yeni ortamda yaﬂayabilmek için fizyolojik güce sahip olsa da,
o alanda uzun süredir bulunmakta olan
türlere k›yasla, yeni koﬂullara daha az
uyum gösterebilir. Oraya yerleﬂmiﬂ tür-
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30 cm boya, 4 cm kuyru¤a ve 1,5-2’ye yak›n kiloya sahip olan yetiﬂkin bir kirpi, sahip oldu¤u halka biçimindeki kas yap›s›yla kendini tostoparlak hale getirebiliyor. Asl›nda
bu biçimi genelde savunma durumuna geçti¤inde al›yor. Toparlak vücudunun üzerini kaplayan 2-2,5 cm’lik dikenleriyle, o da karﬂ›s›ndaki rakibine “erkeksen gel yan›ma”
diyor. Kirpi, so¤uk havalar› sevmiyor. Hava s›cakl›¤› 4 derecenin alt›na düﬂtü¤ünde yar›m metreye yak›n açt›¤› oyuklara girip, k›ﬂ uykusuna yat›yor. Çevre s›cakl›¤› 20 dereceye ç›kt›¤›nda da uykudan kalk›yor. Yani bahçenize gelen bir kirpi dostunuz varsa ve k›ﬂ günlerinde onu göremiyorsan›z endiﬂe duyman›za gerek yok. Bilin ki o k›ﬂ uykusunda. Yine hava s›cakl›¤›n›n 17 derecenin alt›nda oldu¤u yaz günlerinde de yuvas›nda kalmay› ye¤leyece¤inden yan›n›za u¤ramayabilir.

lerden birinin niﬂi, yani o türün o yaﬂam alan›ndaki hayvan toplulu¤u içindeki rolü, koloni oluﬂturan bireyin niﬂine çok benziyorsa, daha önce yerleﬂmiﬂ
türün rekabette üstünlü¤ü olur ve yeni
bireylerin yerleﬂmesini önleyebilir. Ancak, bunun tersi de olabilir. Koloni
oluﬂturacak tür, yerleﬂik türe karﬂ› rekabette üstün olabilir ve oradaki türün
yerini alabilir de.
Yeni alana fiziksel giriﬂi de olmal›yd›. E¤er yeni alana ulaﬂman›n hiçbir yolu yoksa, bu tür için orada yaﬂayabilmek üzere fiziksel güç ve çevreye uyum
göstermenin bir anlam› olmaz. ‹ﬂte bu
üç genel koﬂulu baﬂar›yla yerine getiren baz› hayvanlar, kentlerin sakinleri
aras›na girdiler ve yaﬂam alanlar›n› de¤iﬂtirdiler. Onlar kent yaﬂam›na uyum
sa¤lam›ﬂ gibi görünüyorlar; yaﬂamlar›n›
sürdürebilmek için besin elde ediyor,
kendilerini yakalayacak düﬂmanlar›ndan kaçabiliyor, ço¤alabiliyorlar.

Kentin Konuklar›
Kirpiler kent yaﬂam›na uyum sa¤layan hayvanlar aras›nda en baﬂ s›ralarda
yer al›yor. Do¤al ortamlar› seyrek ormanl›k, a¤açl›k alanlar ama, yüksek
uyum becerileri sayesinde kent koﬂullar›na da uyum sa¤lam›ﬂlar.
Kentte bulabildikleri yeﬂilliklerden
kar›nlar›n› doyurduklar› gibi çöplükler-

den de beslenebiliyorlar. ‹ﬂi daha ileri
boyutlara taﬂ›yan kirpiler de var. Kentin merkezine uzak, havas› temiz, yeﬂili
bol, kedi, köpekleriyle birlikte hayvan
dostlar›n›n yaﬂad›¤› evlerin bahçeleri
de kirpilerin favori beslenme alanlar›ndan. Onlar gececi hayvanlar. Yani geceleri yola koyulup, beslenme derdindeler. Bu nedenle kentlerde de, gece olup
da el ayak çekilince bahçe turlar›na
baﬂl›yorlar. Ziyaret ettikleri evin birer
bireyiymiﬂ gibi davrananlar biliyorlar ki
o bahçede kesinlikle damak tatlar›na
uygun, bir köpe¤in ya da kedinin mama
art›klar›n› bulabilecekler. Hayvanbilimciler, kirpilerin farkl› yaﬂam ortamlar›na kolayca uyum sa¤layan hayvanlardan biri oldu¤unu söylüyor. Do¤al besinleri, böcek, sümüklüböcek, solucan
ve di¤er omurgas›z hayvanlar, az da olsa küçük omurgal›lar ve çok seyrek ola-

rak, mantar, dökülmüﬂ meyveler, tohumlar olmas›na karﬂ›n, onlar kentlerde kuruyemiﬂ, suland›r›lm›ﬂ süt, hatta
çikolata bile yiyorlar.
Kentli tilkilerse, daha çok yap›lanman›n fazla geliﬂmedi¤i kent bölgelerini tercih ediyorlar. Do¤ada yaln›z gezmeyi ye¤leyen tilkinin bu tercihi kentte
de ayn›; gece oldu¤unda harekete geçiyor, fazla kalabal›k olmayan, merkeze
uzak, bahçeli evlerin bulundu¤u yerlere gidip çöp bidonlar›n› eﬂeliyor. Kesinlikle diﬂe dokunur birﬂeyler buluyor ve
midesine indiriveriyor. Ayr›ca, bir bahçede fare kovalamak ve onu k›st›r›p mideye indirmek de onun için çocuk
oyunca¤› gibi bir ﬂey. Zaten do¤al ortamlar›nda da en temel besinleri körfare, gelengi ve tarlafaresi. Ayr›ca böcekler, böcek t›rt›llar›, salyangozlar, tavﬂan
ve yavrular›, keklik, sülün, ba¤›rtlak gibi yerde yuva yapan kuﬂlar ve yavrular›, yeni do¤muﬂ karaca, da¤keçisi ve
ceylanlar, meyveler ve tohumlar da besinleri aras›nda yer al›yor. Ama kentli
tilkiler genelde art›klar› yemeyi ye¤liyorlar. Piknik sahalar›na ve kamp yerlerine sokulmay› da pek benimsemiﬂler;
çünkü bu gibi yerler özellikle ülkemizde çöp cenneti. Tilki, bu alanlardaki
çöpleri kar›ﬂt›r›p kendine ziyafet çekiyor. Gündüz oldu¤undaysa, s›k çal›lar›n
aras›nda, a¤açl›k yerlerde, ve seyrek de
olsa toprak içine açt›¤› fazla derin olA¤ustos 2006
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mayan oyuklarda dinlenmeye çekiliyor.
Ama k›ﬂ geldi¤inde yuvas›nda bir inﬂaat iﬂi baﬂl›yor. Özellikle yavrular› için
k›ﬂ›n olumsuz hava koﬂullar›yla baﬂ etmesi gerekiyor ve t›pk› do¤al ortamlar›ndaki gibi onlarca ç›k›ﬂ deli¤i bulunan derin yuvalar haz›rlan›yor. En baﬂ
düﬂman› insan olsa da, insan kaynayan
kentlere uyum sa¤lam›ﬂ yabani tilki.
Kent mezarl›klar›, kentli tavﬂanlar›n
daha çok tercih ettikleri alanlar. Çünkü
yabani hindiba, yonca, çay›rotu, tilki
kuyru¤u, ayr›k otu, sinirotu, civanperçemi gibi ola¤anüstü tatlar, mezarl›klarda çok bol. Tavﬂanlar bu keﬂfi yapt›k-

lar› ilk günden beri bu yerleri s›k ziyaret eder olmuﬂlar.
Kentli de olsa bir tavﬂan›n baz› al›ﬂkanl›klar›ndan vazgeçmesi olanaks›z. Örne¤in kentlisi köylüsü bütün tavﬂanlar
kendi d›ﬂk›lar›n› yemekten büyük keyif
al›rlar. Bu keyfin elbette önemli bir nedeni var. Tavﬂanlar iki tür d›ﬂk› ç›kar›yor.
Yumuﬂak yap›l› olan›, körba¤›rsak d›ﬂk›s›
ve bileﬂiminde bolca vitamin bulunuyor.
Tavﬂan bu vitamini zayi etmemek için d›ﬂk›s›n› besin kabul ediyor. Sert olan d›ﬂk›ysa ba¤›rsak d›ﬂk›s› ve besinsel bir de¤eri yok. Tavﬂan bunu biliyor ve at›k kabul etti¤i bu tip d›ﬂk›y› yemiyor. Dolay›-

s›yla görünüﬂ boﬂverilip, vitamin kayna¤›
körba¤›rsak üretimi afiyetle yeniyor.
Yabani tavﬂan, ço¤unlukla sabah›n erken saatlerinde ve geceleri ay ›ﬂ›¤›nda harekete geçiyor. Ancak bu hareketli dönemde bazen otoyollar› aﬂmak durumunda kalabiliyor ki, bu s›rada t›pk› insanlar
gibi trafi¤e yenik düﬂebiliyor. 2004 Dünya Raporu’nda, karayollar›nda araçlar›n
çarpmas› sonucu yüzbinlerce tavﬂan›n
ezilerek telef oldu¤u aç›klanm›ﬂt›. Bu kazalar›n en temel nedeni, araçlar›n farlar›ndan etrafa saç›lan ›ﬂ›k. Asl›nda bu ›ﬂ›ktan, tilki, geyik, domuz gibi pek çok yabani hayvan etkileniyor. Farlar›n ›ﬂ›klar› ge-

Kent Yaﬂam›ndaki Sorunlar›n Çözümünde A¤açlar›n Gücü
.

Kentsel geliﬂmelerin kent içindeki ve kent çevresindeki alanlar›n iklimini önemli ölçüde de¤iﬂtirdi¤i
kesin olarak biliniyor. Kentlerdeki döﬂemeyle kapl›
yüzeyler, yollar ve binalar nedeniyle geçirimsiz alanlar›n giderek artmas›, toprak yüzeyinden oluﬂan buharlaﬂmay› önemli ölçüde azaltmakta ve sonuç olarak yüzeylerin alt›nda ›s› depolanmas› artmakta. Bu
yeralt› ›s› deposu, yüzey s›cakl›¤›n›n bitki örtüsüyle
kapl› yüzeylerden daha yüksek olmas›na ve dolay›s›yla yüzeyle atmosfer aras›ndaki hassas ›s› de¤iﬂiminin
ve yukar›ya do¤ru olan uzun dalga boylu radyasyonun artmas›na yol açmakta. Di¤er taraftan yüzeyde
ve duvar yüzeylerinde gölge oluﬂturma etkisine sahip
yüksek binalar geceleri hava s›cakl›¤›n›n düﬂmesine
neden olabilmekte. Gölge etkisine ra¤men birçok durumda s›cak yüzeylerden b›rak›lan ›s› endüstri tesisleri ve di¤er insan aktiviteleri sonucu oluﬂan ›s›yla
birlikte kentsel alanlardaki hava s›cakl›¤›n›n, çevredeki k›rsal alanlara oranla çok daha yüksek olmas›na yol açmakta. Bu olay “ kentsel ›s› adas› “ olarak
isimlendiriliyor. Kentsel ›s› adalar›, kentlerde yaﬂam›n› sürdüren insan dahil bütün hayvanlar›n yaﬂam›n›
olumsuz olarak etkilemekte. Dolay›s›yla termal bask›n›n oldu¤u alanlarda, ekolojik yaklaﬂ›mlara dayal›
çözümlerin geliﬂtirilmesi ﬂart. Bu noktada yarat›lacak
yeﬂil kuﬂaklar soruna kökten çözümler sunuyor.
A¤açlar ve yeﬂil alanlar, havan›n serinletilmesi, nispi
hava neminin art›ﬂ›, temiz hava temini, havan›n filtrelenmesi, gürültünün absorbsiyonu, oksijen üretimi,
sera etkisinin azalt›lmas› ve enerji tasarrufu sa¤l›yor.
A¤açlar›n ve yeﬂil alanlar›n havay› serinletme etkisi, a¤açlar›n gölgeleme etkilerinin bir sonucu olmaktan çok, bitkilerin evaporasyon (buharlaﬂma) ve
di¤er fizyolojik iﬂlemler için enerji tüketimlerinin bir
sonucu olarak ortaya ç›kmakta. A¤açlar yoluyla havan›n serinletilmesi, birçok kirletici emisyonlar›n›n
ve/veya ozonu oluﬂturan kimyasallar›n s›cakl›kla
ba¤lant›l› olmas› nedeniyle hava kalitesinin art›ﬂ› yönünde etkili olmakta. Hava s›cakl›¤›n›n düﬂürülmesi
ayn› zamanda ozonun oluﬂumunu da azaltmakta.
A¤açlar›n havay› serinletme etkisi beraberinde nispi
hava neminin art›ﬂ›n› da getirmekte.
E¤er kent merkezindeki depresyon alanlar› sonucunda hareket eden hava, çim alanlar ya da a¤açlar
içerisinden akarsa, bu durumda hava serinler ve filtre edilir. Dolay›s›yla kentin havalanmas› sa¤lan›r. Bu
iﬂlemde her bir a¤aç bir buzdolab› gibi hareket eder.

B‹L‹M ve TEKN‹K 78 A¤ustos 2006

Çünkü toplam yaprak alanlar› ortalama olarak taç
k›sm›n›n kaplad›¤› alandan 10 kat daha fazlad›r ve
dolay›s›yla serinletme etkisi çim yüzeylerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha etkin olur.
A¤açlar öncelikle partikül maddelerin depolanmas›n› sa¤layacak biçimde havan›n taﬂ›ma kapasitesini azalt›r. Bir rüzgâr perdesi ya da bitkisel duvar
oluﬂturarak parklardaki a¤açlar partikül maddelerin
% 85’ini ve caddelerdeki a¤açlar da yaklaﬂ›k %
70’ini filtre ederler. Bitkilerin yapraks›z oldu¤u k›ﬂ
aylar›nda bile a¤açlar, % 60 oran›nda etkinliklerini
bu konuda devam ettirirler. A¤açlar mevcut yaprak
a¤›rl›klar›n›n 5-10 kat›na kadar toz tutabilirler.
A¤açlar gürültüyü de önler. Ses engelleri yapay
maddelerle sa¤lanabilirse de, bu malzemelerin maliyetinin yüksek olmas› ve bitkilerin gürültüyü azaltmalar›n›n yan› s›ra psikolojik ve estetik etkileri nedeniyle bitkisel materyal tercih ediliyor. Özellikle kentler

aras› yollar›n yerleﬂim alanlar›na yak›n geçti¤i yerlerde, bitkilerle ‘gürültü perdeleri’ tesisi günümüzde
önem kazanmakta. Geniﬂ yaprakl› ve yer seviyesinden itibaren yapraklanma özelli¤ine sahip a¤açlar
gürültüyü yaklaﬂ›k 12 dB kadar azaltabiliyor. 20 m
geniﬂli¤indeki a¤açland›rma kuﬂa¤›n›n yol boyunca
sesi azaltma etkisi de 3-4 dB. Ses kayna¤›na ba¤l›
olarak bu de¤er yolda 4-5 dB’e ç›kabiliyor.
Yeﬂil alanlar ve a¤açlar rüzgâr hareketleriyle üst
tabakadaki oksijenin solunumun gerçekleﬂti¤i alt tabakalara taﬂ›namad›¤› durgun havalarda bu bölgedeki solunabilir oksijen miktar›n›n art›ﬂ›nda da önemli
bir rol oynuyor.
Sera etkisi güneﬂten gelen ›ﬂ›nlar›n atmosfere
girdikten sonra hava kirletici gazlar taraf›ndan tekrar
uzaya yans›t›lmas›n›n engellenmesi sonucu oluﬂuyor.
Yerleﬂim alanlar›nda büyük ölçüde insan aktiviteleri
sonucu atmosfere verilen yaklaﬂ›k 40 ›s› emme özelli¤ine sahip gaz mevcut. Sera etkisinin yaklaﬂ›k yar›s› CO2 taraf›ndan oluﬂturuluyor. A¤açlar CO2 gaz› içerisindeki karbonu alarak, odun dokular›nda selüloz
olarak depoluyor ve oksijeni tekrar atmosfere b›rak›yorlar. Sa¤l›kl› bir a¤aç y›lda yaklaﬂ›k 6 kg ya da
1 acre (4047 m2) alanda 2.6 ton karbon depolayabiliyor.
A¤açlar gölgeleme etkileri nedeniyle de sera etkisini azalt›yor. Bu etkisiyle serinlemeye yönelik gereksinimleri % 30 oran›nda azaltmakta ve dolay›s›yla bu iﬂlemler için gerekli olan elektrik enerjisinin
üretiminde daha az fosil yak›tlar›n kullan›lmas›n› sa¤lamakta. CO2’in atmosferden uzaklaﬂt›r›lmas›, odun
dokular›nda karbonu depolamas› ve serinletme etkileri nedeniyle a¤açlar sera etkisine karﬂ› mücadelede
etkin bir araç.
A¤açlar, binalarda kullan›lan enerji miktar›n› yaz
aylar› boyunca serinletme etkileri yard›m›yla ve k›ﬂ
aylar›nda rüzgâr› perdeleyerek azalt›yor. Bununla
birlikte a¤açlar›n dikimi s›ras›nda hatal› yer seçimi
k›ﬂ aylar›nda binalar üzerinde gölge oluﬂturmalar› ve
yaz aylar›nda da yaz esintilerinin önünü kesmeleri
nedeniyle kullan›lan enerji miktar›n›n art›ﬂ› yönünde
de etkili olabilmekte. Bu nedenle özellikle binalar›n
yak›n çevrelerinde bitkilerin uygun biçimde konumland›r›lmalar›, maksimum enerji tasarrufunun sa¤lanabilmesi aç›s›ndan çok önemli.
Doç. Dr. M. Emin Bar›ﬂ
A.Ü Ziraat Fak. Peyzaj Mimarisi
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ce görüﬂüne uyum yapmak için geniﬂlemiﬂ olan gözbebeklerinin aniden küçülmesine ve bu durum da k›sa bir süreli¤ine görüﬂ kayb›na yol aç›yor; olduklar›
yerde donup kal›yorlar. Anl›k körlük diyebilece¤imiz bu saniyeler içinde de h›zla gelen bir araba onlar› alt›na al›veriyor.
Ancak bu durum, bu hayvanlar›n baﬂar›l›
olarak kente yay›lmalar›n› engelleyecek
bir faktör olmuyor.
Do¤adan kopup kente gelenler aras›nda, köstebekler, kunduzlar, yarasalar gibi memeli hayvanlar da var. Ayr›ca leylek, tepeli toygar, kaya kuﬂu, kuyruk kakan ve k›z›l kuyruk da kentte
uyum sa¤lam›ﬂ, yaﬂamlar›n›n bir k›sm›n› kentte sürdürebilen kanatl›lardan
birkaç›. Asl›nda bu kuﬂlar tundra ve
steplere iyi uyum sa¤lam›ﬂlar. Ama yaﬂam alanlar›ndaki bozulma onlar› da
kentlere yönlendirmiﬂ. Özellikle endüstri, istasyon, liman ve yollar›n bulundu¤u alanlar favorileri. Bu gibi yerlerdeki
restoran ve marketlerin art›klar›, onlara
do¤ada bile zor bulabilecekleri bir yemek bollu¤u sunuyor. Özellikle istasyonlar› ye¤leyen k›z›l kuyruksa, bu
alanlarda yavrular› için tehlikelerden
uzak yuvalama yerleri de kurabiliyor ve
bu durum onu, hem beslenme hem üreme anlam›nda pek memnun k›l›yor. Batakl›k, sulu çay›rl›k ve seyrek a¤açl› sulak yerleri do¤ada tercih eden leyleklerse, kentlerde yuvalar›n› elektrik direklerinin ya da yüksek gerilim hatlar›ndaki
demir direklerin tepesinde yap›yorlar.
Yavrular›n› dünyaya getirmek ve bar›nd›rmak için t›pk› insanlar›n gecekondular› gibi pratik çözüm üreten leyleklerin kentlerdeki yuva ve yavrulama alanlar› aras›nda evlerin damlar›ndaki bacalar›n üzeri ve a¤açlar da yer alabiliyor.
Serçeden az büyük, t›knaz ve büyük
kanatl› bir kuﬂ olan tepeli toygar, Bat›

Türkistan ve Güney Rusya’da kuluçkaya yatan, k›ﬂlar› da ülkemizin Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’nin Rusya’ya yak›n
kesimlerinde geçiren bir kuﬂ. Kurak ve
çay›rl›k steplerde, taﬂl›k ve yar› çöl arazilerde k›ﬂlamak daha çok tercihi olsa
da, kentlerdeki endüstri merkezlerinde,
limanlarda da k›ﬂlar› geçirebiliyor. Böcekler, tohumlar ve yeﬂil bitkiler en sevdi¤i yiyecekler aras›nda olsa da, kentteki haz›r besin kayna¤› çöplerle yorulmadan kolayca beslenebiliyor.
‹nsanlar›n oldukça yo¤un oldu¤u saatlerde bile havada uçan ya da sal›na
sal›na yolda dolaﬂan saksa¤anlar da
kent yaﬂam›na son derece uyum sa¤lam›ﬂ kuﬂlardan. Onlara kentin hemen
her yerinde rastlayabiliyoruz. ‹nsanlarla bir güvercin gibi pek yak›n iliﬂki kurmasalar da, haz›r gelen ›slak bir parça
ekme¤e hay›r demiyorlar. Kuﬂ yumurtas›, böcekler, solucanlar yemek listelerinde yer alsa da onlar da çöpleri kar›ﬂt›rmaktan çok hoﬂlan›yorlar. Yiyeceklerini bulduklar› alanlar›n baﬂ›nda da kap› önüne b›rak›lan evsel çöpler var.
Bu zeki kuﬂlar›n, restoran çöplüklerinden yuvalar›na yiyecek taﬂ›rken, her
seferinde gagalar›na s›¤acak belli bir
say›da besin almalar› da araﬂt›rmac›lar›n dikkatini çekmiﬂ. Baz› kuﬂ bilimciler, bunu “kent yaﬂam›na uyum sa¤la-

mak için say› saymay› ö¤rendikleri” yönünde yorumluyor. Do¤al yaﬂam alanlar› seyrek a¤açl› araziler, fundal›klar olsa da onlar›n yuvalar›na parklardaki
a¤açlarda, binalar›n ç›k›nt›lar›nda, direklerin tepesinde rastlayabiliyoruz. Bu
gibi yerlere, a¤aç dal parçalar›n› ve kökleri üst üste koyarak ve duvarlar›n› balç›kla sa¤lamlaﬂt›rarak yuva yap›yorlar.
Saksa¤anlar›n yuvalar› di¤er kuﬂ yuvalar›ndan kolayl›kla ay›rt edilebiliyor.
Top gibi yuvarlak olan ve yavru güvenli¤i için tek giriﬂi olan yuvalar›n›n ﬂapka gibi çat›s› var.
Mart›, k›rlang›ç gibi suyu seven kuﬂlar da kent yaﬂam›nda baﬂar›l›lar. Bu
kuﬂlar›n do¤al yaﬂam alan› deniz kenar› kayal›klar›. Kentlerde de, deniz kenarlar›n›, sulak alanlar›, kent içindeki
evlerin çat›lar›n›, köprü altlar›n› yaﬂam
alan› olarak seçiyorlar. Kent merkezine
geldiklerinde karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›
trafik u¤ultusu ve egzos kokular›na da
uyum sa¤lam›ﬂlar.
Kentlerin “öteki” sakinlerine verdi¤imiz bu birkaç örnekten de anlaﬂ›laca¤›
gibi onlar›n yaﬂam ortamlar›nda, al›ﬂkanl›klar›nda, beslenmelerinde bir de¤iﬂme söz konusu. Yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için sorunlara çözümler arayan
bu ‘yabaniler’ kentlere geldiler ve ﬂu anda kentlerin s›¤›nmac›lar›, yani bir anlamda kent ‘mahkûmlar›’ gibiler. Eskinin yerine yeniyi koymak için verdikleri
kente uyum savaﬂ›m›nda da belki baﬂar›l› oldular. Ama beklentileri yine a¤açlar, çiçekler, otlarla dolu ortamlar. Asl›nda bu gibi ortamlar onlar kadar bizim
de sa¤l›kl› bir yaﬂam sürdürebilmemiz
için gerekiyor. Yani kentlerimizde yeﬂil
kuﬂaklar, yeﬂil alanlar tasarlamak, kentleri a¤açlarla donatmak durumunday›z.
Gülgûn Akbaba
A¤ustos 2006
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