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Aykut ‹nce

Yaban Hayvanlar›n›n ‹zinde!

Büyük Memeliler
Nas›l Araﬂt›r›l›yor?
Televizyon kanallar›nda yay›mlanan leopar, vaﬂak, bozay›, kurt gibi büyük memeli hayvanlarla ilgili belgeselleri solu¤umuz kesilerek izliyoruz. Ne büyük bir serüven... Birkaç hafta ya da ay boyunca kamp yapmak, do¤ada yaﬂamak... Ancak böyle bir serüveni yaﬂaman›n baz› zorluklar› da var! Güneﬂ alt›nda saatlerce yürümek, rüzgâr, ya¤mur, kar ve çamurla baﬂ etmek, yaﬂam› çekilmez hale getiren kene, sivrisinek ve baﬂka yüzlerce börtü böcekle
karﬂ›laﬂmak... Yaban hayat› biyologlar›n›n iﬂi kolay de¤il. Arazide çal›ﬂman›n zor koﬂullar›na, bölgeyi avucunun içi
gibi bilen ve duyular› insanlardan çok daha keskin hayvanlar› bulmak, onlar› incelemek ve izlemek ekleniyor. Yüzlerce kilometrekare büyüklü¤ündeki alanlarda büyük memeli hayvanlar nas›l araﬂt›r›l›yor? Onlar› incelemek ve izlemek için hangi yöntemler kullan›l›yor? ‹ﬂte size bir yaban hayat› araﬂt›rmas›n›n arka plan›ndaki baz› gerçekler...
Büyük memeli hayvanlar› araﬂt›ran
bir yaban hayat› biyolo¤u, her bilimsel
çal›ﬂmada oldu¤u gibi bir soru ya da varsay›mdan hareket ederek çal›ﬂmaya baﬂl›yor. Bölgede hangi türler var? Çal›ﬂ›lacak türün ya da türlerin popülasyon büyüklükleri ne kadar? Bu tür ya da türler
neyle besleniyor? Beslenme al›ﬂkanl›klar› mevsimlere göre nas›l de¤iﬂiyor? K›ﬂ
uykusuna yat›yorlarsa ne zaman uyuyor,
ne zaman uyan›yorlar? Üreme dönemleri ne zaman? Beslenme, üreme vb. etkinliklerini gerçekleﬂtirdikleri ortalama bar›nma alan› büyüklükleri ne kadar? ‹klim, yaﬂam alan› gibi koﬂullar türlerin
beslenme, k›ﬂ uykusu,
üreme vb. etkinliklerini, bar›nma alan› büyüklüklerini nas›l etkiB‹L‹M ve TEKN‹K 66 May›s 2006

liyor? Kendi türleriyle aralar›ndaki iliﬂkiler neler? Etobur türlerin avlanma biçimleri nas›l; bu türler avlar›na nas›l yaklaﬂ›yor, nas›l sald›r›yorlar? Türlerin parazitleri neler, hastal›klar› neler; farkl› türlerin hastal›klar› aras›nda iliﬂki var m›?
Yan›tlanmas› gereken bu ve bunlar gibi
yüzlerce, binlerce soru var. Çal›ﬂaca¤›
konuyu belirleyen yaban hayat› biyolo¤u, ard›ndan buna uygun bir alan belirliyor ve arazi çal›ﬂmas› tasarl›yor. ‹lk iﬂ,
bölgenin ayr›nt›l› bir haritas›n› elde etmek. Bunun için 1/100.000’lik ya da
1/50.000’lik haritalar kullan›lmas› öneriliyor. Harita yard›m›yla bölge inceleniyor; da¤lar, tepeler, vadiler, yollar, sulak
alanlar ve aç›kl›klar, çal›l›k ya da s›k ormanl›k alanlar vb. bitki örtüsüyle ilgili
bilgiler toplan›yor. Kimi bilgiler de, böl-

gede daha önce yap›lm›ﬂ bilimsel çal›ﬂmalar, yörede yaﬂayan insanlar, yaban
hayat›yla ilgili kurum ve kuruluﬂlardan
elde ediliyor. Ancak, önceki araﬂt›rmalardan ve yörede yaﬂayan insanlardan
toplanan bilgiler araﬂt›rmac›ya yaln›zca
fikir veriyor, çünkü do¤an›n dinamik yap›s› nedeniyle bu bilgilerin sürekli kontrol edilmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Sonuç olarak toplanan bilgiler, hangi türün nerede olabilece¤i, türün nelerle beslenebilece¤i gibi önemli ipuçlar›
veriyor. Yaban hayat› biyolo¤u, elde etti¤i bilgilerin ›ﬂ›¤›nda, tüm bölgeyi çal›ﬂmak mümkün olmad›¤›ndan örneklem
alan seçmek zorunda. Çal›ﬂ›lacak bölge,
100 km2 büyüklü¤ündeyse 10-20 km2’sinin, 1000 km2 büyüklü¤ündeyse en az
100 km2’sinin örneklem alan olarak be-
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lirlenmesi gerekiyor. Örneklem alan seçilirken, en k›sa sürede en iyi ve en fazla veri toplanabilecek yerler belirlenebiliyor. Örne¤in, vaﬂak türü çal›ﬂ›l›rken,
bu türün tercih etti¤i bölgedeki kayal›k
alanlar öncelikle belirleniyor. Baﬂka bir
ﬂeçenekse bölgeyi harita üzerinde parçalara ay›rmak ve rastgele parçalar seçmek. Elbette, örneklem alan›n belirlenmesinde türe, çal›ﬂman›n amac›na ve yerine göre de¤iﬂen baﬂka yollar da izlenebiliyor.
Karaca

Bölgede Yaﬂayanlar...
Büyük memeli hayvanlar› araﬂt›ran
bir yaban hayat› biyolo¤unun sözünü etti¤imiz ön çal›ﬂmalar› yapt›ktan sonraki
hedefi, çal›ﬂmak istedi¤i tür ya da türlerin seçilen bölgede nerelerde bulundu¤unu ö¤renmek. Bunun için iz sürme, projektörle gözlem, koku istasyonu, fotokapan ya da kapan kurma gibi yöntemler
kullan›l›yor. Bir ormanda do¤rudan gözlem yapman›n ne kadar zor olabilece¤ini
tahmin edebilirsiniz. Birçok hayvan siz
onu fark etmeden kokunuzu kilometrelerce öteden al›r ve kaç›p gider. Deneyimli bir biyolog, yürüdü¤ü yönde birkaç
dakika önce yatt›¤› yerden kalk›p giden
kimi hayvanlara, örne¤in karacalar›n iﬂaretlerini fark edebilir. Çünkü karacalar
gün içinde topra¤› hafifçe eﬂeleyip k›vr›l›p yatarak dinlenirler. Yatt›klar› yerde
özellikle k›ﬂ sonunda döktükleri k›llar›
da görmek mümkün olur. Kurt, tilki gibi
hayvanlarsa güvenli bir mesafeye gittikten sonra genellikle durup tehlikenin ne
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oldu¤una bakarlar. Daha çok gece etkin
olan hayvanlar›n bu davran›ﬂlar›na uygun bir yöntem, onlar› tespit etmek için
kullan›l›yor. Arazide geceleyin yol al›rken birkaç kilometre öteyi ayd›nlatan
projektörler belirli bir yol izlenerek çevreye tutuluyor. Bu s›rada yabanc› birinin
varl›¤›n› hissedip kaçmakta olan ya da
güvenli mesafede tehlike nedir diye durup bakan hayvanlar görülebiliyor. Projektör yard›m›yla özellikle sürü halinde
yaﬂayan hayvanlar› gözlemlemek daha
kolay. Deneyimli bir biyolog, bu gözlemler s›ras›nda gözün parlamas›, parlayan
iki gözün aras›ndaki uzakl›k ya da gözün yerden uzakl›¤› gibi bilgilerden hangi hayvan› gördü¤ünü anlayabiliyor.
Do¤rusu, farkl› hayvan türleri için de¤iﬂik ve ilginç yöntemler var. Örne¤in, çal›ﬂ›lan bölgede çakal oldu¤unu anlamak
için uygulanan yöntem bunlardan biri.
Çakal sesinin kay›tl› oldu¤u bir kaset düﬂünün. Bu kaset, bu tür çal›ﬂmalar için
özel haz›rlanm›ﬂ teyp ve hoparlör arac›l›-

Ö. Emre Can

b

Ö. Emre Can

f

Ö. Emre Can

¤›yla çal›n›yor. Ancak, bunun kasetten
herhangi bir ﬂark›y› çalmak gibi oldu¤unu düﬂünmeyin. Kaset çal›n›rken bile yine belirli bir yol izleniyor. Sonuçta bölgede yaﬂayan çakallar, ço¤u zaman bu sese
yan›t veriyor, hatta ses kayna¤›n›n yan›na geliyorlar. Bir baﬂka ilginç yöntemse
koku istasyonlar› kurmak. Çal›ﬂ›lacak türü çekecek besin, idrar ya da çeﬂitli kimyasallar›n bulundu¤u düzenekler hayvanlar›n günlük etkinliklerinde kullanabilecekleri yollara yerleﬂtiriliyor, a¤açlara as›l›yor. Düzene¤in çevresine de, koku istasyonuna gelen hayvan›n ayak izinin ç›kmas›n› sa¤layacak kum dökülüyor. Kumdaki ayak izinden türün bölgede olup olmad›¤› anlaﬂ›labiliyor. Bu yöntemle yaln›zca ayak izlerini de¤il, örne¤in bir bozay›n›n kokuya ulaﬂmak için
a¤aca t›rman›rken b›rakt›¤› t›rnak izleri
ya da k›llar gibi iﬂaretleri de elde etmek
mümkün.
Hayvanlar›n do¤ada b›rakt›klar› ayak
izi, d›ﬂk›, k›l, kemik, boynuz, eﬂelenmiﬂ
toprak, devrilmiﬂ kütük vb. iﬂaretler, türün çal›ﬂ›lan bölgede bulunup bulunmad›¤›na iliﬂkin dolayl› gözlem yapma olana¤› sa¤l›yor. Bu iﬂaretlerin sistematik
ﬂekilde izi sürülüyor, foto¤raflar› çekiliyor ve kay›tlar› tutuluyor. Örne¤in,
ayak izleri ölçülüyor, say›lar› belirleniyor. D›ﬂk› ve k›l örnekleri toplanarak,
laboratuvarda DNA analizleri yap›l›yor.
Tüm bu çal›ﬂmalar sonunda türlerin cinsiyeti, büyüklükleri, yaklaﬂ›k a¤›rl›klar›,
beslenme al›ﬂkanl›klar›, günlük etkinlikleri, ortalama bar›nma alanlar›, popülasyon büyüklükleri ve davran›ﬂlar› gibi
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Hayvan iﬂaretleri: a. yaban domuzu alt çenesi b. k›z›lgeyik ayak izi c. karaca d›ﬂk›s› d. k›z›lgeyik boynuzu e. bozay› ayak izi f. vaﬂak t›rnak izi g. bozay› d›ﬂk›s›
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Ö. Emre Can

Ö. Emre Can

Ö. Emre Can

Hareket ve ›s› alg›lay›c›yla buna ba¤l› foto¤raf makinesinden oluﬂan fotokapan (solda), bir bölgede hangi büyük memeli türlerinin oldu¤unu belirlemeye yar›yor.
Fotokapan›, arazide uygun yere yerleﬂtirdikten sonra (ortada) düzenli aral›klarla kontrol etmek gerekiyor. Fotokapanla do¤ada gözlemlemesi zor olan alageyik (sa¤da)
gibi ürkek türleri çal›ﬂmak mümkün.

bilgilere ulaﬂ›l›yor. Ancak kimi zaman,
hayvan iﬂaretleri yan›lt›c› olabiliyor. Örne¤in, kurt ve köpe¤in ayak izleri, vaﬂak ve leopar›n d›ﬂk›lar› birbirlerininkiyle kar›ﬂt›r›labiliyor. Arazideki iﬂaretleri
birbirine benzeyebilen ne kadar çok tür
varsa, araﬂt›rmac›lar›n bunlar› do¤ru
olarak ay›rt etmeleri o kadar zor. Bu nedenle en güvenilir yöntemlerden biri
olan fotokapan kurma, yaban hayat› çal›ﬂmalar›nda giderek yayg›nlaﬂ›yor. Fo-

tokapan gerçekte, harekete ve ›s›ya duyarl› bir alg›lay›c› ve buna ba¤l› olarak
çal›ﬂan bir foto¤raf makinesi. Fotokapan, yeterli ›ﬂ›¤›n olmad›¤› durumlarda
bile, örne¤in geceleyin, flaﬂ ya da k›z›lötesi ›ﬂ›k sayesinde çal›ﬂabiliyor. Üstelik
bu cihaz›, gündüz, gece ya da hem gündüz hem de gece çal›ﬂabilecek ﬂekilde
programlamak mümkün. Üstelik, fotokapan arac›l›¤›yla yaln›zca hayvan›n foto¤raf› çekilmiyor; tarih, saat, s›cakl›k

Türkiye’deki Yaban Hayat› Çal›ﬂmalar›
.

Yaz›m›z›n haz›rlanmas›na da katk›da bulunan
IUCN (Uluslararas› Do¤a Koruma Birli¤i) Tür Koruma Komisyonu üyesi, yaban hayat› biyolo¤u Özgün Emre Can’la büyük memeli çal›ﬂmalar› üzerine bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik.
BT: Sizce büyük memeliler konusunda son elli y›l›n en önemli araﬂt›rmac›lar› kimler?
ÖEC: San›r›m yaﬂayan en büyük do¤a korumac› olarak kabul edilen Dr. George Schaller’› en önde saymam›z gerekiyor. Kendisi, bugün anlad›¤›m›z anlamdaki yaban hayat› araﬂt›rmalar›n› baﬂlatan isim olarak kabul ediliyor. Schaller Asya, Afrika ve Güney Amerika’n›n en vahﬂi alanlar›nda da¤
gorilleri, panda, kaplan, aslan gibi türler üzerine
ilk araﬂt›rmalar› gerçekleﬂtirmiﬂ, yeni türler keﬂfetmiﬂ ve say›s›z araﬂt›rma ve akademik yay›n yapm›ﬂ. Çabalar› sonucu aralar›nda Alaska’daki Arktik Ulusal Yaban Hayat› Rezervi’nin bulundu¤u
dünyan›n en büyük beﬂ koruma alan› ilan edilmiﬂ.
Dünya’n›n bir çok ülkesinde say›s›z yaban hayat›
biyolo¤u yetiﬂmiﬂ ve yetiﬂmekte. Türkiye’de Dr.
Schaller’›n ad›n› duyan çok az; daha çok Dian Fossey, Jane Goodall gibi biliminsanlar› tan›n›yor. Asl›nda Dr. Schaller, hepsinin çal›ﬂmalar›na baﬂlamas›n› sa¤layan kiﬂi.
Minnesota Üniversitesi ve ABD Jeolojik Araﬂt›rmalar Servisi (USGS)’nden Prof. Dr. Dave
Mech’se modern anlamda kurtlar üzerine bilimsel
çal›ﬂmalar› baﬂlatan isim olarak anmak gerekir.
Dr. Mech, 1960’l› y›llardan bugüne kurtlar üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalarla bu tür hakk›nda bugün bildi¤imiz bilgilerin ço¤unu ortaya ç›karm›ﬂ bir biliminsan›. Kurtlar›n onun sayesinde bu derece anlaﬂ›lmas› di¤er baﬂka etobur türlerinin ekolojilerinin anlaﬂ›lmas›na da yard›m etmiﬂ. Türkiye’ye gelen Dr. Schaller’la ve Minnesota’da Dr. Mech’le
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çal›ﬂma ﬂans›n› elde etmiﬂ bir biyolog olarak bu
iki biliminsan›n›n alanlar›ndaki çal›ﬂmalara yön
verdiklerini söyleyebilirim. Bu isimlerin yan› s›ra
bir sonraki kuﬂaktan say›labilecek ABD’den Prof.
Dr. Dave Garshelis, ‹talya’dan Prof. Dr. Luigi Boitani, Norveç’ten Prof. Dr. Jon Swenson, ‹sviçre’den Prof. Dr. Urs Breitenmoser, Almanya’dan
Prof. Dr. Wilfiried Bützler büyük memeliler konusunda dünya çap›nda araﬂt›rmalar yapan ve di¤er
önemli biliminsanlar›n› yetiﬂtiren isimler olarak
say›labilir.
BT: Ülkemizdeki büyük memeli çal›ﬂmalar›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
2002 tarihli Sürdürülebilir Kalk›nma Ulusal
Raporu’nda da belirtildi¤i üzere Türkiye’de büyük
memeli çal›ﬂmalar› ne yaz›k ki olmas› gerekti¤i
noktada de¤il. Bu durumun çeﬂitli nedenleri var
elbette. Bu nedenle, Türkiye’de yaban hayat› alan›nda e¤itim alm›ﬂ ve deneyim sahibi çok say›da
araﬂt›rmac›ya ihtiyaç var. Üniversitelerimiz, do¤a
koruma örgütleri ve Çevre ve Orman Bakanl›¤› bu
konuda ortak bir strateji geliﬂtirmeli. Bu konudaki araﬂt›rmalar teﬂvik edilmeli ve desteklenmeli.
Yaban hayat› konusu kamuoyunun da gündemine
girebilmeli. Bence bu alanda iyi yetiﬂmiﬂ Türk
araﬂt›rmac›lar›n yaln›zca Türkiye’de de¤il, Ortado¤u ve Güney Asya ülkelerinde yapabilece¤i çok
ﬂey var. Bu konunun, Türkiye’nin bilim politikas›
içinde önemli bir yer almas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
BT: Büyük memeli araﬂt›rmalar›nda arazi çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›ran teknolojik geliﬂmeler var m›?
Teknoloji, di¤er alanlarda oldu¤u kadar h›zl›
olmasada bu alana da giriyor. Son k›rk y›l içinde
normal VHF vericili tasmalardan bugün uydu iletiﬂimli, GSM ﬂebekesi üzerinden çal›ﬂan GPS’li tas-

gibi veriler de kaydedilebiliyor. Özellikle fiziksel özelliklerin bireylere göre
farkl›l›k gösterdi¤i türlerde bölgedeki
popülasyon büyüklü¤ü bu yöntemle belirlenebiliyor. Örne¤in, vaﬂak, s›rtlan,
leopar, kaplan gibi büyük memelilerin
postlar›ndaki desenler her bireyde farkl›. Araﬂt›rmac›lar, fotokapanla çekilmiﬂ
foto¤raflar› inceleyerek bu bireyleri
ay›rt edebiliyorlar ve bunlar›n günlük
etkinliklerini izleyebiliyorlar.
malar› kullan›r hale geldik. Günümüzde bu vericiler sayesinde bir bal›k sürüsünü bile uzaktan takip etmek mümkün. Daha önceleri ABD’de ordu
ihtiyaçlar› için geliﬂtirilen GIS programlar› art›k
çok geliﬂti, çeﬂitlendi ve yaban hayat› alan›nda da
yayg›n olarak kullan›l›yor. Uydu telefonlar pahal›
olsa da iletiﬂimi her yerde mümkün hale getirdi.
Bunlar, do¤ru kullan›ld›¤›nda daha çok, daha h›zl› ve daha güvenilir veriler toplamam›za yard›m
eden araçlar. Fakat bu cihazlar›n hiçbirinin alan›nda yetiﬂmiﬂ insanlar›n ve gerçek arazi çal›ﬂmalar›n›n yerini doldurmas› mümkün de¤il.
BT: Büyük memeli çal›ﬂmalar›nda son e¤ilimler hangi yönde,
biliminsanlar› neleri araﬂt›r›yorlar?
‹nsan etkinlikleri sonucunda do¤an›n ve yaban
hayat›n›n zarar gördü¤ü, biliminsanlar› kadar art›k hükümetlerin de kabul etti¤i bir gerçek. Bu nedenle do¤a koruman›n nas›l daha etkin bir ﬂekilde yap›labilece¤i, yaban hayat›-insan iliﬂkisi ve bunun ekosistemlerin sa¤l›¤›yla iliﬂkisi konular›nda
yap›lan araﬂt›rmalar›n artarak devam edece¤ini
düsünüyorum.
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Bölge Nüfus Say›m›...
Bir yaﬂam alan›nda bulunan türlerin
popülasyon büyüklüklerini bilmek, yaban
hayat› yönetimi ve do¤a koruma çal›ﬂmalar› için çok önemli. Bu nedenle yaban
hayat› biyolo¤unun ikinci hedefi, keﬂfetti¤i türlerin say›s›n› ö¤renmek. Bunun için
de do¤rudan ya da dolayl› say›mlar yap›labiliyor. Do¤rudan say›m yöntemleri aras›nda en kolay›, bozk›r, savan ve kutup
bölgeleri gibi aç›k arazinin oldu¤u bölgelerde dürbün kullan›larak ya da uçakla
yap›lanlar. Bir di¤er yöntemse, hayvanlar› özel teknikler kullanarak, onlara zarar
vermeden yakalay›p markalamak. Yeryüzü ﬂekillerinden yararlan›larak ve belirli
bir sistematikle hayvanlar›n sürülmesiyle
gerçekleﬂtirilen say›mlar da var. Bu tip
say›mlar› yapabilmek için ekip çal›ﬂmas›
gerekiyor. Türün bar›nma alan› ne kadar
büyükse, say›m o kadar büyük alanda
gerçekleﬂtiriliyor. Bu s›rada görülen hayvanlar belirli kurallara göre kaydediliyor.
Ancak bu tür say›mlar, büyük organizasyonlar gerektiriyor; ormanl›k ve engebeli
arazide, bölgeden kaç›p gitmek yerine
bulundu¤u yere saklanan hayvanlar söz
konusuysa iﬂe yaram›yor. Yaban hayat›
çal›ﬂmalar›nda yayg›n olarak kullan›lan
bir baﬂka yöntem de, gözlem yap›lan arazide bir hat boyunca yürümek. Araﬂt›rmac›, pusula ya da GPS yard›m›yla bir hat
boyunca ilerliyor ve bu s›rada gördü¤ü
hayvanlar›, izleri ve iﬂaretleri kaydediyor.
Bu tip say›mlarda türe ba¤l› olarak 2-10
km boyunca gözlem yapmak ve çal›ﬂma
alan›n›n en az % 5-10’unu taramak gerekiyor. Do¤rudan say›m yap›lamayan durumlardaysa yuva say›m› ya da d›ﬂk› toplama gibi dolayl› yöntemler devreye giriyor. Örne¤in, bir bölgedeki geyik say›s›n›
tahmin etmek için o bölgedeki d›ﬂk›lar
belirli zaman aral›klar›yla say›labiliyor.
Geyik gibi otobur memelilerin günde ortalama ne kadar d›ﬂk› yapt›¤› hesaplanarak, toplanan ya da say›lan d›ﬂk›lar›n kaç
hayvana ait oldu¤u belirlenebiliyor. Öte
yandan, bozay› gibi etobur memelilerin
günlük d›ﬂk›lama say›lar› sabit de¤il. Bu
nedenle d›ﬂk› say›lar›na bakarak birey say›s›n› tahmin etmek neredeyse olanaks›z.
Bu türlerde toplanan d›ﬂk› örneklerine
DNA analizi uygulanarak popülasyon büyüklü¤ü tahmin edilebiliyor.
Dolayl› say›m yöntemlerinden biri de
hayvanlar› radyo vericileri arac›l›¤›yla izlemeye dayanan telemetri. Telemetri yönteminin nas›l kullan›ld›¤›na iliﬂkin güzel
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bir örnek, ABD Jeolojik Araﬂt›rma Servisi’nden (United States Geological Survey,
USGS) Prof. Dr Dave Mech’in yürüttü¤ü
1960’lardan bu yana devam eden bir kurt
projesi. Bu projenin önemi, uzun y›llar
boyunca toplanan verilerden kurt ekolojisinin bilinmeyen yönleri; popülasyon büyüklü¤ü, popülasyon dinami¤i, do¤umlar, ölümler, hastal›klar hakk›nda önemli
bilgilerin ortaya ç›kar›lmas›. Telemetrinin
uygulanmas› için önce hayvan›n yakalanmas› gerekiyor. Bunun için özel ayak kapanlar› kullan›l›yor. Kapanlar, en geç 24
saat içinde kontrol ediliyor ve kapana yakalanan hayvanlar uyutuluyor. Bu s›rada
hayvanlar tart›l›yor. Diﬂlerinden yaﬂ tayini yap›l›yor, sa¤l›k durumlar›na bak›l›yor,
kan örne¤i al›narak laboratuvarda inceleniyor ve ayr›nt›l› sonuçlar elde ediliyor.
Bu genel kontroller d›ﬂ›nda, hayvan belirli bir yaﬂ›n ve kilonun üzerindeyse markalan›yor. Daha önceden markalanm›ﬂsa
son durumu dosyas›na ekleniyor. Son
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olarak da hayvana, üzerinde bir verici bulunan özel bir tasma tak›l›yor. Bu vericiler arac›l›¤›yla haftal›k olarak kurt sürülerinin da¤›l›mlar› izleniyor ve bölgede kaç
sürü oldu¤u, bunlar›n nerede bulundu¤u, her sürüde kaç birey oldu¤u, hangi
bireyin sürüsünden ayr›l›p baﬂka bir sürüye kat›ld›¤›, yeni bir sürünün nerede
oluﬂtu¤u, hayvanlar›n ne kadar sürede
üredikleri, ne kadar yaﬂad›klar› vb. veriler elde ediliyor. Üzerinde verici bulunan
hayvanlar› izlemek için o vericinin yayd›¤› radyo dalgalar›n›n frekans›n› kilometrelerce öteden alabilecek radyo al›c›s›
kullanmak gerekiyor. Araﬂt›rmac›, karadan ya da havadan vericinin gönderdi¤i
sinyalleri arayarak hayvanlar› izliyor. Vericiye gelen sinyalin ﬂidddetinin artmas›,
hayvan›n araﬂt›rmac›ya yak›n oldu¤una
iﬂaret ediyor. Ancak, baz› durumlarda
yeryüzü ﬂekillerinden yans›yan sinyaller
araﬂt›rmac›y› hayvan›n konumu konusunda yan›ltabiliyor. Hayvan›n tam konumunu belirlemek için sinyalin üç farkl›
noktadan do¤rulanmas› gerekiyor. Bu ﬂekilde elde edilen veriler haritaya iﬂleniyor. Proje kapsam›nda kurt d›ﬂ›nda vaﬂak
ve geyik türleri de telemetriyle izleniyor.
Büyük memelileri araﬂt›rmak üzere
kullan›lan yöntemler, yaban hayat› biyologlar›n›n y›llar boyunca arazide yapt›klar› çal›ﬂmalar sonucu ortaya ç›k›yor. Yine
de, her arazi çal›ﬂmas› kendine özgü süprizlerle dolu. Birçok kez denenmiﬂ, üzerine yüzlerce makale yaz›lm›ﬂ yöntemleri
uygulamak hiçbir zaman söylendi¤i, yaz›ld›¤› gibi kolay olmuyor. Baﬂar›yla bitirilen her yaban hayat› araﬂt›rmas›n›n arkas›nda, karﬂ›laﬂ›lan problemleri çözmenin kararl›l›¤›, çabas› ve yarat›l›c›l›¤› var.
Tu¤ba Can
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Telemetri yönteminde hayvanlar yakalan›yor ve
uyutuluyorlar. Uyutulduktan sonra a¤›rl›k ölçümü,
yaﬂ tayini gibi iﬂlemler yap›l›yor (üstte) ve
boyunlar›na radyo vericili tasmalar tak›l›yor.
Böylece karadan ve havadan (altta) izlenebiliyorlar.
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