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Türkiye Do¤as›
Bülent Gözcelio¤lu

Yar› Sucul Bir Memeli:

Su S›çan›
Anadolu’da, tarih boyunca çok say›da jeolojik ve iklimsel olay yaﬂand›. Buzullaﬂma, kurakl›k, depremler, vs.
bugünkü Türkiye co¤rafyas›n›n oluﬂmas›na yol açt›. Anadolu’nun Avrupa, Asya ve Afrika gibi k›talar›n aras›nda
yer almas›, de¤iﬂik bölgelerinin orman, step, kayal›k, düzlük ve da¤l›k olmas› ve bu bölgelerin farkl› iklim
özellikleri Anadolu’da çok çeﬂitli canl› gruplar›n›n yaﬂamas›na neden oldu. Kemiriciler de bu gruplardan biri.
Genelde beden yap›s› küçük hayvanlar olan kemiriciler, çok de¤iﬂik yaﬂam alanlar›na uyum sa¤lama
özellikleriyle bilinir. Ormanda, çölde, bozk›rda, da¤larda, sulak alanlarda, tarlalarda, kentlerde, topra¤›n
alt›nda, evlerin içinde, k›sacas› hemen hemen her ortamda yaﬂayabilirler. Çok iyi koﬂarlar, s›çrarlar ve
yüzerler. Ayr›ca çok çeﬂitli yiyeceklerle beslenirler. Bu özelliklerinden dolay› da uyum bak›m›ndan en baﬂar›l›
grup olarak bilinirler. Kemiriciler, memeli hayvanlar›n içinde tür bak›m›ndan en geniﬂ gruptur. Dünyada
memeli hayvan türlerinin neredeyse yar›s›n› kemiricidir. Say›lara dökmek gerekirse, yeryüzündeki yaklaﬂ›k
4600 memeli türünden 2000 kadar› kemiricidir. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Türkiye’de yaﬂayan 140
dolay›nda memeli hayvandan yaklaﬂ›k 65’ini kemirici türleri oluﬂturur. Bunlardan biri de bilimsel ad› Arvicola
terrestris olan sus›çan›d›r.
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Sus›çan› yar› sucul bir kemirici türüdür.
Ad›n› su kenarlar›nda yaﬂamas›ndan alm›ﬂt›r.
Her ne kadar sus›çan› dense de suya do¤rudan
ba¤›ml› de¤ildir. Yaln›zca yaﬂam alan› olarak
su kenarlar›n› seçer. Yavaﬂ akan ›rmaklar›n,
göllerin ve batakl›klar›n k›y›lar›nda, saz, kam›ﬂ
gibi sucul otlar›n yo¤un bulundu¤u yerlerde yaﬂarlar. Bu gibi yerlerde suyun y›l boyunca bulunuyor olmas›, sus›çan›n bu gibi yaﬂam alanlar›n› seçmesinin temel nedenidir. Bunun yan›nda az da olsa orman içindeki akarsu ve göllere de girerler. Genelde karasal ortamlara
uyum sa¤layan kemiricilerin çok az bir bölümü
suya yak›n yerleri ye¤ler. Su kenarlar›nda yaﬂaman›n birçok üstün yan› vard›r. Her ﬂeyden
önce yiyecek sorunu yok denecek kadar az
olur. Ayr›ca karasal avc›lar›n ço¤u suya giremedi¤inden karaya göre daha güvenli bir yaﬂam alan›d›r.
Sus›çanlar› orta büyüklükte bir kemirici türüdür. Boylar› kuyrukla birlikte 35 cm kadar
olabilir. Etkinliklerini hem gece hem de gündüz sürdürdüklerinden gözleri bedenlerine
oranla biraz büyük görünür. S›rt bölümünün
renkleri, kahverengi, siyah ya da gri tonlar›nda kar›n bölgeleri de aç›k kahverengi ve sar›n›n tonlar›nda olur. Avrupa’n›n tamam›ndan
Bat› Sibirya ve Güneybat› Asya’ya kadar olan
geniﬂ bir bölgede yaﬂayan su s›çanlar›, ülkemizde deniz k›y›lar› d›ﬂ›ndaki bölgelerde yaﬂar.
Bunun yan›nda K›rﬂehir’deki akarsular ve Beypazar› (Ankara) bilinen öteki yaﬂam alanlar›d›r. Sus›çanlar›n›n ülkemizde yaﬂad›¤› ilk kez
1967’de bilimsel olarak bildirilmiﬂtir.

Sürekli Uzayan Diﬂler
Sus›çan›n›n diﬂleri, ailenin öteki üyelerinde oldu¤u gibi, kemirmek için özelleﬂmiﬂtir.
Bunun yan›nda kesici ön diﬂleri köksüzdür
ve sürekli uzar. Uzayan diﬂlerin törpülenmesi gerekir. Hayvan, törpülemeyi sert nesneleri kemirerek yapar. Ayr›ca öndeki kesici diﬂler birbirine de¤di¤inden bir bak›ma törpülenme de kendili¤inden olur. Törpülenme ol-

mazsa, diﬂler uzayarak çeneyi aç›lmaz duruma getirebilir. Bu durumda hayvan beslenemez ve ölür.

H›zl› Kaç›ﬂ, Kimden?
Sus›çan›, yaﬂam›n› sürdürebilmek için çeﬂitli uyum özellikleri geliﬂtirmiﬂtir. Bunlardan biri de suya girmek ve h›zl› hareket etmektir. Suya girme özelli¤i, y›lan, tilki, gelincik, çakal,
sansar, saz kedisi ve benzeri birçok karasal y›rt›c› hayvandan kolayca kurtulman›n yoludur.
Ayr›ca bazen kaçarken bazen de beslenirken

Yüzme Becerisi
Çok iyi yüzen sus›çanlar› bu becerilerini
düﬂmanlar›ndan kaçmak için kullan›r. Yüzerken bedeninin üstünü suyun üzerinde kalacak biçimde tutar. Ön ayaklar›n› yanlara
çok açmadan, önce ileriye do¤ru, sonra da
aﬂa¤›ya do¤ru hareket ettirerek bedeninin
suyun yüzeyinde kalmas›n› sa¤lar. Arka
ayaklar ileri geri hareketlerle bedenin ilerlemesinde kullan›l›rken, kuyruk da dümen görevi yapar. Sudan ç›kt›ktan sonra bedenini
sa¤a sola hareket ettirerek silkelenir ve üzerindeki suyu atar. Kürkü çok k›sa zamanda
kurur.

çok derin olmayan dal›ﬂlar yapabilirler. Dal›ﬂ
s›ras›nda a¤›z kenarlar›, a¤›z boﬂlu¤unu ve kesici diﬂlerin arkas›n› kapat›r. Böylece sus›çan›
su alt›nda a¤z›na su kaçmadan diﬂlerini kullanabilir. Bu sayede de bitki köklerini besin olarak alabilirler. Ancak yine de zorunda kalmad›kça suya girmezler. Daha çok su kenarlar›nda gezinirler. Geliﬂtirdikleri bir baﬂka uyum da
yavru say›lar›n çok olmas›d›r. Bir bat›nda 8
yavru yapabilirler.

Yuvalar› ve Ömürleri
Sus›çanlar› yuvalar›n› suyun karayla birleﬂti¤i ya da su düzeyinin biraz üzerindeki s›k otlarla kapl› yerlere yapar. Yuvalar›nda hem karaya hem de sualt›na aç›lan ç›k›ﬂlar olur. Bunun yan›nda sudan uzak yerlere de topra¤› kazarak yuva yapabilirler.
Sus›çan›n›n do¤ada ne kadar yaﬂad›¤›na
iliﬂkin net bir bilgi yoktur. Beﬂ y›la kadar yaﬂad›¤› bilimsel kay›tlar da geçse de memeli araﬂt›rmac›lar› av bask›s›ndan dolay›, 1-2 y›ldan
çok yaﬂamad›klar›n› belirtir.
Dünyada ve ülkemizde memeli hayvan türlerinin ço¤unun soyu tehdit alt›nda. Ülkemizde
çok geniﬂ yay›l›ﬂ gösteren, akarsu ve göl kenarlar›nda yaﬂayan sus›çan›n›n yaﬂam alanlar›,
su kaynaklar›n›n yanl›ﬂ kullan›lmas› nedeniyle
gittikçe daral›yor. Birçok bölgede sulak alanlar, dereler kuruyor. Bu duruma bir de küresel
›s›nma eklenince yaﬂam, sus›çanlar› için gittikçe daha da zorlaﬂ›yor. Binlerce y›ldan bu yana
çok çeﬂitli olaylar› atlat›p günümüze kadar soylar›n› sürdüren sus›çanlar›, insan›n yaﬂam alanlar›na müdahalesi sonucu çaresiz kalm›ﬂ gibi
görünüyor.
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