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Yan›baﬂ›m›zda Yaﬂayan Dev Y›rt›c›y›
Biliyor muydunuz?

Karaakbabalar
Ülkemizin sahip oldu¤u biyoçeﬂitlili¤e bir örnek de karaakbaba. Ço¤umuzun bir akbaban›n yaﬂad›¤›ndan bile
haberi olmad›¤› ülkemizde, karaakbaba d›ﬂ›nda 3 ayr› tür akbaba var. Filmlerde korkunç yarat›klar olarak tan›mlanan akbabalar, san›lan›n tersine oldukça yararl› canl›lar. Az bilinen ve
soylar› tehlikede olan bu y›rt›c›lar› yerlerinde incelemek ve size karaakbaban›n son durumunu aktarmak istedik.
Bunun için karaakbabalar›n yaﬂad›¤›
So¤uksu Milli Park›na gittik.
So¤uksu Milli Park›, Ankara’n›n 80
km kadar bat›s›nda, K›z›lcahamam ilçesi s›n›rlar› içinde. Buras›, ‹ç Anadolu
bozk›r›n›n bitti¤i ve Karadeniz ormanlar›n›n baﬂlad›¤› geçiﬂ kuﬂa¤›. Dolay›s›yla hem bozk›rda hem de ormanda
yaﬂamaya uyum sa¤lam›ﬂ türleri bir arada görmek mümkün. Bozk›rdaki Kazan ilçesini geçip, K›z›lcahamam’a geldi¤inizde birden ormanl›k bir bitki örB‹L‹M ve TEKN‹K 26 Temmuz 2006

tüsü karﬂ›n›zda. Bu bölge, volkanik kayaçlardan oluﬂtu¤undan s›cak ve so¤uksu kaynaklar› bak›m›ndan da zengin. Bundan dolay›, milli park›n içi dahil olmak üzere çok say›da kapl›ca var.
Milli park›n giriﬂi kentin içinde. Giriﬂ
bölümü, ziyaretçilerin kullanabilecekleri piknik yerleri için ayr›lm›ﬂ. Bu bölümü geçtikten sonra da karﬂ›n›za idari bina ç›k›yor. Burada park görevlileri
ﬂef ‹dris Mete, park koruma görevlisi
Gültekin Karan ve Ali Yan›ko¤lu‘yla
buluﬂtuk. Sonra, milli park›n arac›yla,
karaakbabalar›n yaﬂad›¤› bölgeye do¤ru hareket ettik. Karaakbabalar, hem
milli park›n içinde hem de civardaki
ormanl›k alanda yaﬂ›yorlar. Biz, görme
olas›l›¤›m›z›n daha fazla oldu¤u, park›n d›ﬂ›ndaki ormanl›k alana gittik.
Buras› bitki örtüsü aç›s›ndan çok zengin. En çok gözümüze çarpan a¤açlar
karaçam, sar›çam, göknar, kavak, meﬂe ve gürgen türleri. Bunlar›n yan›nda

çeﬂitli otlar, çiçekler, yabani çilekler,
yabani f›nd›klar da var. Karaakbabalar›n yaﬂad›¤› bölgeyse daha yüksek yerlerde. Geniﬂ vadilerin oluﬂturdu¤u da¤lar›n ete¤indeki yoldan yavaﬂ yavaﬂ
yüksek yerlere, milli park görevlilerinin önceden bildikleri yuvalara, do¤ru hareket ettik. ‹lk dura¤›m›z çok derin bir vadinin yamac›. Vadinin taban›nda bulunan yaﬂl› bir çam a¤ac›n›n
tepesinde, 1,5-2 metre çap›nda, kurumuﬂ çal›lardan oluﬂan yuva, gördü¤ümüz ilk karaakbaba yuvas›. Yola çok
yak›n oldu¤undan ve art›k keﬂfedildi¤inden, buras›n› karaakbabalar art›k
yuva olarak kullanm›yorlarm›ﬂ. Buradan ayr›larak, da¤›n zirvesine do¤ru,
yukar›da bulunan yuvalara do¤ru hareket ettik. Milli park ve çevresinin faunas› da çok zengin. Bölgede ay›, tilki,
çakal, kurt, sincap, tavﬂan gibi memeli
hayvanlar›n yan›nda, 160 civar›nda da
kuﬂ yaﬂ›yor. Bunlar içinde, sakall›akba-
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ba, küçükakbaba ve k›z›lakbaba da
var. K›z›lcahamam ormanlar›nda ülkemizdeki ikinci büyük karaakbaba populasyonu yaﬂ›yor. Burada 7 – 10 çift
karaakbaban›n yaﬂad›¤› tahmin ediliyor. En büyük populasyonsa, 26 çift
karaakbabayla, Eskiﬂehir’deki Türkmenbaba Da¤›’nda. Ancak bu veriler
kesin olmay›p daha fazla araﬂt›rlamalara gereksinim var. Bununla birlikte ülkemizde 50-200 çift karaakbaban›n yaﬂad›¤› tahmin ediliyor. Bu say›, ‹spanya’dan sonra Avrupa’da yaﬂayan en büyük karaakbaba populasyonun bizde
oldu¤unu da göstergesi. Yuvalar›n bulundu¤u alana do¤ru ilerlerken, günübirlik geldi¤imiz bir ziyaret için, karaakbaba görmenin düﬂük bir olas›l›k oldu¤unu da biliyoruz. Karaakbaban›n
yaﬂad›¤› alan› incelemek, foto¤raflamak ve bölgedeki durumu hakk›nda
milli park görevlilerinden bilgi almak
bizim için yeterliydi.
Burada daha önce TRT, karaakbabalarla ilgili belgesel çekmiﬂ. Belgesel
için yuvalar›n oldu¤u bölgelere de küçük saklanma ve bar›nma kulübeleri
yapm›ﬂlar. Biz de oyalanmadan zirvedeki bu kulübelerin oldu¤u bölgenin
önündeki vadiye inip, bölgeyi foto¤raflay›p geri dönmeyi planlad›k. Vadinin
aﬂa¤› k›s›mlar›nda, milli park görevlileri iki yuva daha gösterdi. Uzaktan bu

Dev Kanatlar Belgeseli
TRT taraf›ndan haz›rlanan karaakbabalar ilgili bu belgeselin çekimleri yeni bitti. Belgeselin
yap›mc›l›¤›n› Muzaffer Evci, yönetmenli¤ini de
Ece Soydam yapm›ﬂ. Karaakbaban›n bir y›ll›k ya-

yuvalar›n ve bölgenin foto¤raflar›n›
çektik. Karaakbabalar yuvalar›n›, fark
edilmesi zor, yaﬂl› çam a¤açlar›n›n tepelerinde, vadinin en az güneﬂ gören
k›s›mlar›na yapm›ﬂlar. Böylece yavrular›n›, güneﬂin yak›c› etkisinden ve di¤er
y›rt›c›lardan koruyabilirler. Çekim yaparken çok az olan karaakbaba görme
olas›l›¤›m›z gerçekleﬂti ve bir tanesini
gökyüzünde gördük. San›r›m o da bizi
fark etti. Her ne kadar s›k a¤açlar›n alt›nda olsak da, karaakbabalar keskin
gözleriyle aﬂa¤›da olan her hareketi
görebilirler. K›sa bir süre, daireler çizerek üzerimizde döndü ve uzaklaﬂt›.
Bu, gökyüzünde o güne kadar gördü¤üm en büyük kuﬂtu. Karaakbabalar,
ülkemizde ve Avrupa’da yaﬂayan en
büyük y›rt›c› kuﬂ özelli¤inde. A¤›rl›klar› 12,5 kg kadar olabilen karaakbabalar›n boylar› 1, kanat aç›kl›klar›ysa 3
metre kadar olabilir. Gördü¤ümüzün
kanat aç›kl›¤›ysa 2 metre, tüylerinin
rengie kahverengiydi. Karaakbabalar›n
gençleri siyah renkli olur. Renk, kuﬂ
büyüdükçe kahverengiye döner. Tüylerinin rengi ve diziliﬂleri nedeniyle de
karaakbaba ya da rahipakbaba denir.
Ancak burada, milli park görevlileri k›saca “karababa” diyor. Karaakbabalar›n boyun bölgerinde tüy bulunmaz.
Baﬂ k›s›mlar›nda kahverenkli hav tüyler bulunur. Gaga kal›n, aﬂa¤›ya do¤ru
ﬂam öyküsünün anlat›ld›¤› belgeselde, dev y›rt›c›n›n uçuﬂu, kur davran›ﬂ›, kuluçka dönemi, yavrunun yuvadaki geliﬂimi, beslenme ve sosyal
davran›ﬂlar› görüntülenmiﬂ. 170 gün arazi çal›ﬂmas› s›ras›nda 100 saatlik kay›t yap›lm›ﬂ. ‹ki y›l
süren bu belgesel gösterimine Ekim 2006’da
baﬂlanacak.

k›vr›k ve çok güçlüdür. Bu sayede leﬂlerin derilerini kolayl›kla delebilir. Karaakbabalar›n ekosistem için ne kadar
önemli bir y›rt›c› oldu¤u beslenme biçiminde gizli. Yaln›zca ölü hayvanlarla
beslenen bu dev y›rt›c›, do¤ada bir bak›ma çöpçülük görevi yapar. Böylece
leﬂlerden kaynaklanabilecek olas› hastal›klar› da önler. Kuzu ya da küçük
o¤lak kap›p havaland›klar› gibi bilgiler
yaln›zca masallardad›r. Bu bak›mdan
insanlara herhangi bir zarar› yoktur.
Üreme h›z› düﬂük bir canl› olan karaakbabalar, her y›l bir tek yumurta yaparlar. Mart sonunda kuluçkaya yatarlar. Kuluçkaya yatma ve yavrunun bak›m›n› diﬂi ve erkek birlikte yapar.
Yaklaﬂ›k 2 ay sonra yavru dünyaya gelir ve 3-4 ay kadar sonra da uçmaya
baﬂlar. Bölgede yapt›¤›m›z incelememizi ve foto¤raf çekimini bitirdikten sonra Ankara’ya geri döndük.
Birçok kuﬂ türü gibi karaakbabalar›n da soylar› tehlike alt›nda. Bu türün
soyunu tehdit eden birçok neden var;
yaﬂam alanlar› bozulmas›, orman yang›nlar›, yiyecek azl›¤›, zehirlenme (zehirlenmiﬂ bir leﬂi yemeden dolay›), insanlar›n verdi¤i rahats›zl›k gibi. Bu bak›mdan ülkemizdeki karaakbaba türünün korunmas› ve populasyonun iyileﬂtirilmesinin sa¤lanmas› gerekli. Milli park görevlileri de bu durumun fark›nda ve korumayla ilgili planlar› var.
Her ﬂeyden önce, milli park d›ﬂ›ndaki
karaakbabalar›, park›n içindeki uygun
alanlara çekmek istiyorlar. Bunun içinde zaman zaman milli park içine büyük hayvan leﬂleri b›rak›yorlar. Bu leﬂlerin onlar taraf›ndan yendi¤ini biliyorlar. Bir süre sonra akbabalar›n milli
park içine yuvalanacaklar›n› düﬂünen
görevliler, böylece onlar› daha etkin
bir biçimde koruyacaklar›n› düﬂünüyorlar.
Bülent Gözcelio¤lu
Foto¤raflar: Dev Kanatlar Çekim Ekibi
Kaynak: http://ec.europa.eu/environment/nature/directive/birdactionplan/aegypiusmonachus.htm
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