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oğal güzelliklere ve farklı yaşam türlerine sahip olmak hiç şüphesiz ki bir kentin en
önemli zenginliklerindendir. Bu nedenle Antalya gibi doğa ile iç içe geçmiş bir kentte
yaşadığımız için hepimiz çok şanslıyız. Kentimizin merkezinde bulunan Karaalioğlu Parkı
ise özellikle farklı kuş ve bitki türlerine ev sahipliği yapması açısından Antalyamızın doğal
zenginliğine önemli bir katkıda bulunmaktadır.
Öte yandan farklı yaşam türlerine sahip olurken, onları korumak ve doğanın dengesini
bozmamak için onların yaşamlarının devamını sağlamak da hepimizin görevi olmalıdır. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta ise tanımaktır. Eğer sahip olduğunuz değerleri tanıyamazsanız,
onları koruma konusunda da başarılı olamazsınız. Bu bağlamda “Karaalioğlu Parkı Kuşları”
kitabını hazırlayan Biyolog Dr. Tamer Albayrak’ın gerçekleştirdiği çalışmayı çok önemsiyorum.
Her sayfasında uzun süren emeğin ve bilgi birikiminin izlerini göreceğiniz bu kitabı
inceledikten sonra Karaalioğlu Parkı’nda karşınıza çıkan kuşlara artık çok daha farklı bir gözle
bakacağınıza inanıyorum.
Bu kitabı hazırlayarak bize sahip olduğumuz zenginliği hatırlatan Sayın Tamer Albayrak’ı
yürekten kutluyor, doğaya duyarlı çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum.

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
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ent parkları, kentlilerin yaşam kalitesinin arttırılmasında oldukça önemli bir role sahiptir.
Yaşanabilir bir çevre ihtiyacını çok daha acil kılan hızlı kentleşmenin neden olduğu estetik
ve çevresel sorunlar, günümüzde, kent parklarının önemini bir kat daha arttırmıştır.
Kent parklarını önemli kılan bir diğer neden ise kent parklarının, kültürel ve bireysel çeşitliliğin
sergilendiği mekânlar olmasıdır. Kent parkları; insanları bir araya getiren, onları buluşturan ve
birbirleri ile iletişime davet eden mekânlardır. Karaalioğlu Parkı da, âşıklar yoluyla, çitlenbik
ağaçlarıyla, kahvehaneleri ve sinemalarıyla, geçmişten bugüne, Antalyalılar için bu işlevi
görmüş, kentlilerin kolektif belleğinde ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur.
Kent parkları, aynı zamanda, biyolojik çeşitliliği de içinde barındırırlar ve kentlilere, doğanın bir
parçası olduklarını hatırlatırlar. Bu, özellikle de geçmişi eskilere dayanan parklar için doğrudur.
Karaalioğlu Parkı, neredeyse yüz yıla yaklaşan geçmişiyle, zengin bir biyolojik çeşitliliği de
içinde barındırıyor ve Dr. Tamer Albayrak, Karaalioğlu Parkı’nın bu yönünü, sahip olduğu
biyolojik çeşitliliği, bizlere hatırlatıyor. Dr. Tamer Albayrak’a, belki de hiç farkında olmadığımız,
sahip olduğumuz bu ayrıcalığı bizlere hatırlattığı için, müteşekkiriz.
			
Attila ERDEN					
Kent Müzesi Kuratörü
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irbirinden farklı olma durumu olarak nitelendirilen “Çeşitlilik”, dünyada yaşamın devamlılığı için
vazgeçilmez bir unsurdur. Çevremizdeki çeşitliliği fark edemememizin önemli nedenlerinden
biri etrafımıza daha dikkatli bakmamamızdan ve farklılığı göremememizden ileri gelmektedir.
Çevremizdeki canlıları görebilmenin ve farkına varabilmenin en temel koşulu ise bilgi sahibi
olmaktır.
Temelde bizim de yaşamımızı sürdürebilmemiz, etrafımızdaki canlı çeşitliliğinin korunmasına ve
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına dayanmaktadır. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar - onları ister
ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanalım, ister kullanmayalım - ekosistem içersinde birbirleriyle
son derece sıkı bir ilişki halindedir. Birinin yok olması diğerlerini ya hemen, ya da uzun vadede
olumsuz olarak etkilemektedir. Bu sıkı ilişkinin nedeni besin ağıdır. Bunu daha iyi anlayabilmemiz
için DDT örneğini verebiliriz. DDT bir böcek öldürücü ilaç olup 1950’lerde yaygın olarak tarımda
kullanılmaktaydı. Daha sonra DDT’nin zararlı olduğu öğrenilince kullanımı yasaklanmıştır. DDT
sadece tarım yapılan alanlarda kullanılmış olmasına rağmen, hiç DDT kullanılmayan Antartika’da
yaşayan penguenlerin bile yağ dokularında tespit edilmiştir. Bu olay, birbirinden çok uzak
bölgelerde bulunsalar bile Yerküre ekosistemi içinde besin ağının ne kadar karmaşık olduğunu
bizlere göstermektedir. Canlıları koruyabilmemiz, onları bilip tanımamıza bağlıdır. Yakınımızdaki
canlıları tanıyamazsak, neyi koruduğumuzdan söz etmemiz mümkün olmaz. Dünyadaki canlı türü
sayısı 5-50 milyon arasında tahmin edilmesine rağmen, şu ana kadar bunlar arasından ancak 1,7
milyon canlı türü bilim adamları tarafından tanımlanmıştır. Canlılar arasında son derece önemli bir
konumda bulunan ve ekosistemin devamlılığının bir göstergesi olan kuşları tanımamız, o bölgede
yaşayan diğer canlıların durumlarını da anlamamıza yardımcı olabilecektir. Bu çalışma, Antalya
Kent Merkezindeki Karaalioğlu Parkı’nı ziyaret edenlerin bu parkdaki kuşları tanımalarına yardımcı
olacağı ve bu güzel canlıların korunmasının sağlanacağı düşüncesiyle hazırlandı. Ayrıca bu kitabın
kuşların rengarenk güzel dünyalarına girmemize olanak sağlamasını da ümit etmekteyim.
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Dünyada bilinen 10 bin civarındaki kuş türünün çeşitli kaynaklara göre 427-456’sı
ülkemizde de görülmektedir. Bu sayı, ülkemizde kuş gözlemciliğinin yaygınlaşması ve
listede yer almayan yeni kuş kayıtlarının da eklenmesiyle 460’ı geçmektedir. Dünya’daki tür
sayısına göre ülkemizdeki kuş türü sayısı az gibi görülmesine karşın tüm Avrupa kıtasında
görülen 570 kuş türü ile karşılaştırıldığında ülkemizin kuş türleri açısından ne kadar zengin
olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalarda Antalya ili sınırlarında 316 kuş türü tespit
edilmiştir (Aslan vd. 2004). Elinizdeki bu kitapta 54 kuş türü okuyucu ile buluşturulmaktadır.
Bu kuş türleri, parkta Haziran – Ekim 2008 tarihleri arasında yapılan gözlemler sonucunda
belirlenmiştir. Bu sayının içinde, parkta görmediğimiz ama habitat istekleri bakımından parkta
görülebilecek türler de yer almaktadır. Kuşların bir kısmı ülkemizi yaz aylarında, bir kısmı
kış aylarında, bir kısmı sürekli olarak ve bir kısmı da sadece göç dönemlerinde geçerken
kullanmaktadır. Bunlar haricinde, ülkemizde düzenli olarak görülmeyen, ancak bazı yıllar,
raslantısal olarak nadiren görülen türler de bulunmaktadır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı
üzere bir alanın kuş varlığının tespit edilebilmesi için en az bir yılık düzenli gözlemlerin
yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda kitapta yer alan kuş türleri haricinde zaman zaman
farklı kuş türleri de parkta görülebilir. Karaalioğlu Parkı’nda görülebilecek 9 takım ve 26
familyaya ait 54 kuş türünün - serçe hariç - tamamı çeşitli koruma listelerinde tehlike altında
olan türler sınıfına girmekte ve korunması gerekmektedir. Kitabın sonunda Antalya ilinde
biraz gezme ve zaman ayırma ile görülebilecek 218 türün bilimsel (Latince) adı, Türkçe,
İngilizce ve Almanca isimleri;Türkiye’de görülme zamanı (statüsü) da, liste halinde verilmiştir.
Karaailioğlu Parkı içinde yer alan Kent Müzesi’ni ziyaret edecek olan öğrencilere ve yerliyabancı ziyaretçilere yönelik olarak hazırlanan bu kitap, parkta ve çevrelerinde bulunan
çeşitli kuşları farketmelerini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca bölgeyi ziyaret eden yerli
ve yabancı turistlere, Antalya’nın diğer zenginlikleri yanında, kuş türlerinin de son derece
güzel ve çeşitli olduğunun göstermesi amaçlanmıştır.
Kent Müzesi fikrini benimseyen ve hayata geçirerek “Karaalioğlu Parkı Kuşları” projesinin
yürürlüğe girmesini ve bu eserin de ortaya çıkmasını sağlayan Antalya Büyükşehir
Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunarım. Eserin oluşturulması için teklif veren sayın Orhan
Sililer’e, sayın Celal Güzelyürek’e desteklerinden ve katkılarından dolayı, kitap taslağını
okuyarak önerilerde bulunan Prof. Dr. Kani Işık’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca,
kendi çektiğim fotoğraflara ek olarak kitapta yer alan diğer fotoğrafların kullanılmasına
izin veren ve yan sayfada isimleri belirtilen değerli kuş fotoğrafçılarına, TRAKUŞ (www.
trakus.org) ekibine ve fotoğrafların temininde yardımcı olan TRAKUŞ’tan Mehmet Hanay
ile Mehmet Gürbüz’e ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
Biyolog Yrd. Doç. Dr. Tamer Albayrak
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Karaalioğlu Parkı

20.

yüzyılın ilk yıllarına
gelinceye değin
Karaalioğlu (Karaoğlan) Bahçesi,
bir mesire yeriydi. Bahçenin
Yenikapı tarafında, sırasıyla;
Leski Kahvehanesi, Attalos
Kulübü, Nocera Sineması, Rum
Cemaati’ne ait Agia Panteleimon
Kilisesi ve Rum Mezarlığı
bulunuyordu. Leski Kahvehanesi,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Vatan
Kırathanesi, Nocera Sineması
ise Leyla Sinaması adını almış,
Agia Panteleimon Kilisesi de Türk
Ocağı binası olarak kullanılmıştır.
Karaalioğlu Bahçesi’nin modern
bir parka dönüşümü ise 1930’lu
yılların başlarına rastlamaktadır.
İpekçilik Mektebi’nin temelleri
1929 yılında atılmış, Ağustos
1930’da çifte yolun inşaatı bitmiş
ve yine 1930 yılında bahçeye bir
çocuk parkı yapılmıştır.

Böcekçilik Mektebi’nin yanına
İpekböcekçiliği İstasyonu inşa
edilmişti. 1932 yılında ise Halkevi
binasının (şimdiki belediye binası)
temelleri atıldı. Haşim İşcan’ın
valiliği döneminde, 14 Ağustos
1940 tarihinde kurulan “Antalya’yı
Güzelleştirme ve Tanıtma
Cemiyeti”nin öncülüğünde, 2
Mart 1941 tarihinde, modern park
çalışmaları başladı. Üç sene süren
çalışmalar sonrasında Karaalioğlu
Bahçesi, İnönü Pakı adıyla 29
Nisan 1943 tarihinde hizmete
girdi.

Park 140 bin metrekarelik bir
alana kurulmuştur. Parkın
içinde, denize doğu-batı
yönünde, birbirine paralel
üç cadde bulunmakta ve bu
caddeler deniz kıyısında üç
seyir terası ile sonlanmaktadır.
1970’lerin sonlarında park için
bazı özel heykel çalışmaları
Bununla birlikte Karaalioğlu
Bahçesi, 1930’lu yılların başlarında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda,
ikinci seyir terasında Heykeltıraş
bile, çitlenbik ağaçlarıyla çevrili
Mehmet Aksoy tarafından yapılan
bir mesire yeriydi. 27 Şubat 1931
“İşçi ve Çocuğu” heykeli, üçüncü
tarihinde bahçenin içine Gazi
seyir terasında Kuzgun Acar’ın
Bulvarı açılmış, 1934 yılında da

“El” heykeli, ikinci ve üçüncü
seyir terasları arasında Cahvar
Göktaş’ın “Don Kişot” heykeli
bulunmaktadır. 2010 yılında ise
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat
Vakfı’nın işbirliği ile Heykeltıraş
Mehmet Aksoy tarafından yapılan
“Nazım Hikmet Hapiste” isimli
heykelin açılışı gerçekleştirilmiştir.
Karaalioğlu Parkı, Antalya
florasını yansıtan ağaç, bitki ve
çiçekler ile kuş türleri başta olmak
üzere zengin bir canlı varlığına
sahiptir.
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FOTOĞRAFÇILAR
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KİTAPTAN YARARLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Kitapta kuş türleri evrimsel gelişmişlik sırasına göre (basit yapılılardan gelişmiş yapılılarara doğru) sıralanmıştır. Kitapta, 9
takıma ve 26 familyaya ait tipik kuşların fotoğrafları ve özelikleri kısaca verildikten sonra, bu türlerin herbiri ayrı ayrı ele
alınmıştır. Kitapta her kuşun bilimsel isminin yanında Türkçe, İngilizce ve Almanca isimleri de verilmiştir. Kuşların ülkemizde
görüldüğü dönemler, kuşun boyu, kanat açıklığı, erkek ve dişi bireyler arasında görünüş farkının olup olmadığı ve üreme
döneminde renklenme farklılığının olup olmadığı yazıyla verilmiştir. Ayrıca bu gibi bilgilerin kolayca anlaşılabilmesi için, bazı
bilgiler sembollerle de gösterilmiştir. Kitapta, kuşun tehlike durumu ve türe ait tanımlayıcı bilgiler de yer almakadır. Kitapta
gösterilen bir kuşun boyunun daha iyi anlaşılması için kanat açıklığı ilköğretim okuluna giden (yaklaşık 150 cm boyundaki)
bir öğrencinin boyu ile karşılaştırılmıştır.

TAKSONOMİK SINIFLANDIRMA
Canlılar, bilimsel olarak Latince kökenli iki sözcük ile isimlendirilirler. Bu Latince isim, tüm dünyada geçerli olan isimdir.
Bu sözcüklerin ilki ait olduğu cins ismini; ikincisi ise türe özgü betimleyici (yayılış alanı, ilk bulanın ismi vb gibi) bir özelliği
vurgular. Tür gerçektir ve gözle görülür, elle tutulur. Ancak dünyada bilinen 1,7 milyon canlı türünü düşünürsek onların
daha iyi anlaşılması ve öğrenilmesi için taksonomik olarak sınıflandırılması kaçınılmaz olmuştur. “Kuşlar (Aves)” deyince, yumurta ile çoğalan, telekleri bulunan, genellikle uçan, tüm dünyada 10 bin civarında türü bulunan hayvan türünü
kastetmiş olmaktayız. Sınıflandırmalar her zaman için, ilgili canlıların ortak özelliklerine göre yapılmaktadır. İki canlı türü,
eğer ortak özellikleri çok fazla ise cins kategorisinde, biraz daha az ise familya kategorisinde, daha az ise takım kategorisinde, çok daha az ise sınıf kategorisinde birlikte yer alırlar. Ortak özellikleri azaldıkça bunları sırasıyla şube ve alem
üst sınıflandırma kategorileri izler. Tür üstü kategoriler insan tarafından canlıları anlamak için geliştirilen ve yeni bulgular
ışığında türlerin yerlerinin değiştiği bir sınıflandırmadır. En yaygın kabul edilen görüşe göre dünyadaki tüm canlılar 5
alemde toplanmaktadır. Bunlar çekirdek zarları olmayan Monera, bir hücreli Protista, Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlardır.
Örnek olarak Gökdoğanın sınıflandırmadaki yeri şöyledir:
Alem: Hayvanlar, Animalia
Şube: Sırt-ipliler, Chordata
		
Sınıf: Kuşlar, Aves
			
Takım: Gündüz yırtıcı kuşları, Falconiformes
				
Familya: Doğangiller, Falconidae
					
Cins: Falco
						
Tür: Gök doğan, Falco peregrinus

KISALTMALAR
YZ
KZ
Y
TG

:
:
:
:

Yaz ziyaretçisi. Ülkemizde bu kuş türü yaz aylarında görülür.
Kış ziyaretçisi. Ülkemizde bu kuş türü kış aylarında görülür.
Yerli. Ülkemizde bu kuş türü her mevsim görülür.
Transit göçer. Ülkemizde bu kuş türü göç dönemlerinde görülür.

Tehlike Statüleri
IUCN	 : Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin listesi
SPEC : Uluslararası Kuş yaşamı birliğinin tehlikedeki kuşlar listesi
RDB : Türkiye Kuş Kırmızı Kitap Listesi
EEC (Kuş direktifi) : Türkiye’nin taraf olduğu yaban kuşlarının korunmasına ilişkin direktif
Bern Sözleşmesi
: Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa’nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarının korunması
sözleşmesi
		 MKA : Mutlak koruma altında
		 KA : Koruma altında
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Kitap Kullanımı

Türün Ait Olduğu Takım

Türün Ait Olduğu Aile

Örnek Tür
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Türün Fotoğrafı

Türün Kanat Açıklığı

Türe Ait Bilgiler

Tehlike Katagorileri
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Leyleksiler, Ciconiiformes
Leyleksiler takımı, bataklık ve sığ sulardaki yaşama uyum
sağlamış kuşlardır. Uzun bacak, uzun gaga ve uzun boyun
bu takımın genel özelliklerindendir. Diğer özellikleri ise
kanatlarının geniş ve kanat uçlarının yuvarlak, kuyruklarının
ise nispeten kısa olmasıdır. Karada veya suda yavaş adımlarla
besin ararlarken veya pusuda avlarını beklerken görmek
mümkündür.
•

Balıkçılgiller, Ardeidae
Leyleksiler takımına ait bu aile (familya) üyeleri sulak alanlarda
yaşamaya uyum sağlamışlardır. Balık, kurbağa, ya da diğer sucul
canlılarla beslenenirler. Sulakalanların kenarlarındaki ağaçlara
gruplar halinde genellikle yuva yaparlar. Bazıları ise sazlıklarda
yuvalarda ürerler.

Fotoğraf: ArslanKezer
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Statüsü
İng
Boy
Kanat açıklığı
Eşey farkı
Üreme formu

: YZ, TG
: Night Heron
: 58 - 65 cm.
: 105 - 112 cm.
: Yok
: Yok

150 cm.

Gece
Balıkçılı
Nycticorax nycticorax

Fotoğraf: Cevat Kopanoğlu 07

Orta büyüklükteki bir balıkçıl türü olan gece balıkçılı genellikle yazın gün sonunda küçük gruplar halinde parkın
üzerinde uçarken görünürler. Geceleri daha aktif olmalarından dolayı bu ismi almışlardır.
Kanat açıklığı 105 - 112 cm ve boyu 58 - 65 cm arasında olan gece balıkçılının erkeği ile dişisi arasında
görünüş farkı olmadığı gibi üreme döneminde her hangi bir renk değişikliği yoktur. Alın beyaz, kafaüstü, ense ve sırt
siyah, kanatüstü, kuyruküstü, karın ve göğüs kısmı grimsi beyazdır. Kırmızı olan gözleri son derece dikkat çekicidir.
Kafasından geriye doğru uzanan beyaz ense tüyü ayırıcı bir özelliğidir. Güçlü gagası siyah ve diğer balıkçıl türlerine
göre daha kısadır. Ağaçlık ve sulakalanlarda balıklar, iki yaşamlılar (amfibi) ve böceklerle beslenerek yaşarlar.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.

TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
A.3
EEC  (Kuş direktifi)
Annex I
Bern Sözleşmesi MKA
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Leylekgiller, Ciconiidae
Leylekgiller ailesine ait türler uzun bacaklı, uzun boyunlu, kalın
gagalı, sığ sularda yaşayan kuşlardır. Akrabaları balıkçıllara göre
daha kuru habitatları tercih ederler. Leylekler üreme döneminde
gagalarını birbirine vurarak iletişimlerini sağlarlar. Genellikle
kurbağa, balık böcek, küçük kuş ve memelileri yiyerek beslenirler.

foto gelecek

Fotoğraf: Aytaç Karakız
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Leylek

Fotoğraf: Volkan Pek 08

Statüsü
İng
Alm
Boy
Kanat açıklığı
Eşey farkı
Üreme formu

:
:
:
:
:
:
:

r, YZ, TG
White Stork
Weissstorch
100 - 115 cm.
195 - 215 cm.
Yok
Yok

150 cm.

Ciconia ciconia

Parkta nadiren yazın uçarken görülen leylek, toplumumuzda değer verilen bir kuş türüdür. Sulu tarım arazileri
ile sulak alanların çevresinde beslenirler. Genellikle evlerin bacalarında, elektrik direklerinde ve cami kubbelerinin
üzerindeki yuvalarını görmeyenimiz yoktur.
Doğada 21 yıl kadar yaşadığı tespit edilen leyleğin erkek ve dişisi birbirine benzemektedir. Leyleklerin boyu 100115 cm, kanat açıklığı ise 195-215 cm arasındadır. Genel rengi beyaz olan leyleğin el ve kol uçma tüyleri siyahtır. Göz
ile üst gaga arasında siyah bir çizgi vardır. Gaga ve ayakları kırmızı renklidir. Göç dönemi haricinde dağınık olarak
bulunan bireyler göç esnasında sayıları on binleri bulan büyük topluluklar oluşturmak üzere toplanırlar. Göçlerini
hava akımlarından faydalanarak süzülerek gerçekleştirirler. Bu yüzden de göç döneminde İstanbul Boğazı, Belen
Geçidi (Hatay) gibi alanlarda bir günde onbinlercesini bir arada görmek mümkün olmaktadır. Başlıca besinlerini kurbağa, fare, kertenkele, yılan, solucan ve büyük böcekler oluşturur. Türkiye’nin bütün bölgelerinde yayılış
gösteren leylek üreme döneminde 4-5 yumurta bırakır. Kuluçka süresi olan 30-34 gün sonra yavrular yumurtadan
çıkarlar. Çıkan yavruları anne ve babası yaklaşık 2 ay süreyle besleyerek uçacak büyüklüğe ulaştırırlar. Sonbahar
göçü ile Afrikaya dönmek için terkettikleri üreme yerlerine sonraki sene gene aynı yuvayı kullanmak üzere geri
dönerler. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
2
RDB A.3
EEC (Kuş direktifi) Annex I
Bern Sözleşmesi
MKA
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Gündüz Yırtıcı Kuşları, Falconıformes
Gündüz yırtıcı kuşları takımının en genel özelliği gagalarının ucunun aşağı
doğru kıvrık olması ve ayaklarında bulunan güçlü pençeleri ile avlarını
yakalamalarıdır. Ayrıca adından da anlaşılacağı üzere canlı hayvanlar ve
leşlerle beslenmelenirler.

•

Atmacagiller, Accipitridae
Gündüz yırtıcı kuşları (Falconiformes) takımının iki önemli ana
familyasından birisidir. Bu familya kartalları, şahinleri, atmacaları ve
çaylakları kapsamaktadır.

Fotoğraf: Serhat Tigrel
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Şahin

Fotoğraf: İlker Kül

Statüsü
İng
Alm
Boy
Kanat açıklığı
Eşey farkı
Üreme formu

: Y, TG, KZ
: Buzzard
: Maeusebussard
: 51 - 57 cm.
: 113 - 128 cm.
: Yok
: Yok

150 cm.

Buteo buteo

Zaman zaman parkın üstünden geçerken görülen yırtıcı kuşlardan biri olan şahini göç döneminde biraz şanslıysak
30 -40 bireyden oluşan kalabalık bir grup olarak da görebiliriz. Eski dönemlerde kullanılan sikkelerin üzerinde ve
çeşitli duvar figürlerinde şahin figürlerine rastlayabiliriz. Halkalanmış bir bireyin yirmibeş yıl yaşadığı bilinmektedir.
Orta büyüklükte bir yırtıcı kuş olan şahinin boyu 51-57 cm, kanat açıklığı ise 113-128 cm arasındadır. Erkek ve
dişi arasında görünüş farkı ve üreme formu olmamasına karşın beyaza yakın açık renkten koyu kahve rengine kadar
çeşitli formlarına doğada rastlamak mümkündür. Göğüste, kanat ortalarına doğru giden açık bir şeridi bulunur. Bu
şerit ile kuyruğundaki enine çizgilenmeler ve havada süzülürken kanadını yukarıya doğru tutması türün teşhisinde
önemlidir. Ayrıca şahingillere ait olan kanadının dirsek kısmında siyah bir renklenmesinin olması bu tür için de
geçerlidir. Karaalioğlu Parkı’nda zaman zaman havada görebilmemize karşın asıl olarak doğada açık alanları tercih eden bir yırtıcıdır. Seyrek ağaçlı alanlarda, ağaçlarla çevrili tarım arazilerinde ve özellikle kışın bu bölgelerin
yolkenarlarında bulunan direklerin tepesinde görebiliriz. Genel besinlerini küçük memeliler, sürüngenler, böcekler ve
kuşlar oluşturur. Şahin 2-3 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. 32-34 gün süren kuluçka periyodundan sonra çıkan
yavrular 42-49 gün ebeveynleri tarafından beslendikten sonra uçacak büyüklüğe ulaşır. Türkiye’nin hemen hemen
bütün bölgelerinde görülen yaygın bir yırtıcıdır. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
A.3
EEC (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Doğangiller, Falconidae
Gündüz yırtıcı kuşları (Falconiformes) takımının iki
önemli ana ailesinden (familya) birisidir. Bu familya
üyeleri pürüssüz, sivri ve dar kanat yapısına sahip
olmaları ile sonderece hızlı uçuculardır.

Fotoğraf: Serhat Tigrel
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Statüsü
: Y, KZ
İng
: Peregrine
Alm
: Wanderfalke
Boy
: 39 - 50
Kanat açıklığı : 95 - 115 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok

150 cm.

Gök
Doğan
Falco pergrinus

Fotoğraf: Aytaç Karakız

Yerleşim yerlerine iyi adapte olmuş bu doğan türü avını yakalayacağı sırada kanatlarını iyice kapatarak avının
üstüne bir ok gibi dalışa geçer. Bu dalışı ortalama saattte 300 km hızdan fazladır ve 420 km’ye kadar çıktığı
ölçülmüştür. Bu hız ise onu dünyadaki en hızlı hayvan türü yapmaktadır. Genel besinini güvercinler oluşturur.
Bu yüzden de yerleşim yerlerinde güvercinlerin bol bulunduğu bölgelerde görmemiz mümkündür. Nadiren parkın
yakınındaki apartmanların tepelerinde dururken, şansımız varsa bir güvercini yakalarken görmemiz mümkündür.
Erkek ve dişi arasında görünüş farklılığı olmayan ve tıknaz yapılı olan Gök doğanın boyu 39-50 cm, kanat
açıklığı ise 95-115 cm arasındadır. Geniş kanatları, orta uzunluktaki kuyruğu, tıknaz gövdesi ve gövdenin beyaz
üstüne enine siyah çizgilileri ayırt edici özelliğidir. Doğanlara özgü geniş bıyığı kolaylıkla fark edilir. Türkiye’nin
bütün bölgelerinde 3-4 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar ve kuluçka süresi 29-31 gündür. Yumurtadan çıkan
yavrular 36-40 gün sonra uçarak yuvayı terk ederler. Türkiye’de Batı Karadeniz hariç diğer alanlarda görülür.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
A.2
EEC (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Ada Doğanı

Fotoğraf: Ümit Özgür

Statüsü
: YZ
İng
: Eleonorae’s Falcon
Alm
: Eleonorenfalke
Boy
: 36 - 42 cm.
Kanat açıklığı : 90 - 105 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok

150 cm.

Falco eleonoreae

Genelde adalardaki kayalıklarda yazın sonuna doğru yuva yapar ve yavrularını göç eden küçük kuşlarla besleyen
nadir görülen bir doğandır. Antalya, Üç Adalar’da ürediği düşünülmektedir. Yazın Karaalioğlu Parkı’ndan geçerken
nadiren 2’li 3’lü grup olarak görmek mümkündür. Grup olarak dolaşmasını sebebi avlanma yöntemi ile ilgilidir.
Tutsak bir birey 17 yıl kadar yaşamıştır.
Orta büyüklükte olan Ada doğanının boyu 36-42 cm, kanat açıklığı ise 90-105 cm arasındadır. Erkek ve dişi
arasında görünüş farkı ve üreme formu yoktur. Diğer doğanlara göre kanatlarının daha ince ve uzun oluşu ayırt
edici bir özelliğidir. Doğanlara özgü gözün altından hafif geriye doğru olan bıyık bu tür için de belirgindir. Koyu
gövdenin alt kısmı paslı kahve renklidir. Ege kıyıları ve Marmara Adaları’nda kuluçkaya yattığı bilinen Ada doğanı
3-4 yumurta bırakarak 4 hafta kuluçkaya yatar. Yumurtadan çıkan yavrular 5-6 hafta sonra uçacak büyüklüğe
erişirler. Türkiye’de Ege ve Akdeniz sahilleri ile Marmara’da görülür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike
altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
2
RDB
A.1.2
EEC  (Kuş direktifi) Annex I
Bern Sözleşmesi
MKA
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G

“Gök doğan avını yakalamak için dalışa geçtiğinde
anlık hızı saatte 360 km 'yi bulmaktadır.

Bu hız onun canlılar arasında en hızlı hayvan
olmasını sağlamaktadır.”
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Yağmur Kuşları, Charadrııformes

Yağmurkuşları takımına ait türler sulara yakın yerlerde yaşarlar.
Denizle ilişkili yaşayanlarda denizden aldıkları fazla tuzu atmak için
tuz bezi gelişmiştir. Çoğunlukla hayvansal besinlerle beslenirler.

•

Martıgiller, Laridae

Martıgiller ailesi büyük ve genellikle gri veya beyaz renklidirler.
Uzun bir gagası ve perdeli ayakları vardır. Besinlerini çoğunlukla
yumuşakçalar, yengeçler, ve küçük balıklar oluşturmasına karşın
hemen hemen her şeyi yerler.

Fotoğraf: Ömer Necipoğlu
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Akdeniz Martısı

Fotoğraf: Mehmet Çetinkoç

Statüsü
İng
Alm
Boy
Kanat açıklığı
Eşey farkı
Üreme formu

: YZ, KZ, TG
: Mediterranean Gull
: Schwarzkopfmöve
: 36 -38 cm.
: 98 - 105 cm.
: Yok
: Var

150 cm.

Larus melanocephalus

Antalya’da kışın az görülen bir tür olmakla birlikte ancak dikkatli bir gözlemci nadiren deniz üzerinde
gözlemleyebilir. Orta büyüklükte bir martı türü olan Akdeniz martısının boyu 37-40 cm, kanat açıklığı 94-102
cm arasındadır. Üreme döneminde yazın tamamen siyah olan başı, üreme dönemi dışında kışın gözün arkasında
ve başın üstünde siyah bir leke olarak kalır. Vücut tamamen grimsi beyazdır. Gagasının kırmızı ve ucunda siyah
bir bant bulunması ve bembeyaz rengi ile tanınır. Balıklar, yengeçler, böcekler ve diğer omurgasızlarla beslenir.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
4
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi) Annex I
Bern Sözleşmesi
MKA
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Karabaş Martı

Fotoğraf: Tuncer Tozsin

Statüsü
: Y, KZ
İng
: Black-headed Gull
Alm
: Lachmöve
Boy
: 35 - 39 cm.
Kanat açıklığı : 86 - 99 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Var

150 cm.

Larus ridibundus

Karaalioğlu Parkı’ndan denize doğru baktığımızda gördüğümüz beyaz renkli martıların küçük olanları
genellikle Karabaş martıdır. Denizlerde ve iç sularda yaşayan Karabaş martının koyu kahve rengi olan kafa kısmı
sadece üreme döneminde görülür. Üreme dönemi dışında kışın gözün arkasında siyah bir leke olarak kalır. 25-30
yıl yaşayan bireylere ait kayıtları mevcuttur.
Karabaş martı, boyu 35-39 cm, kanat açıklığı 86-99 cm arasında olan orta büyüklükte bir martı türüdür. Akdeniz
martısından farklı olarak kuyruk ve uçma teleklerinin uçları siyahtır. Gaga kökü kırmızı, ucu siyah, ayaklar
kırmızıdır. Besinlerini balıklar, su böcekleri ve küçük deniz omurgasızları oluşturur. Üreme döneminde 2-3 yumurta
bırakarak kuluçkaya yatar ve 22-23 gün süren kuluçka döneminin ardından yavrular yumurtadan çıkarlar. Yavrular
uçmaya hazır büyüklüğe gelinceye kadar ise 26-28 gün geçer. Yurdumuzun Güneydoğu Bölgesi hariç tamamında
görülen bir türdür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
B.3
EEC  (Kuş direktifi) Annex II/2
Bern Sözleşmesi
KA
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GümüşMartı

Fotoğraf: Hasan Yokeş

Statüsü
: Y, KZ
İng
: Yellow-legged Gull
Alm
: Weisskopfmöve
Boy
: 55 - 67 cm.
Kanat açıklığı : 130 - 158 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Var

150 cm.

Larus cachinnans

Karaalioğlu Parkı’nda falezlerden denize doğru baktığımızda yılın her zamanı gördüğümüz büyük martılar
genellikle Gümüş martıdır. Beyaz renkte görülenler yetişkinleri, kılçıllı kahverengi görünenler ise genç bireyleri
oluştururlar. Sıçan Adası’nda 1-2 yumurta bırakarak üreyen son derece güçlü ve çevre koşullarına iyi adapte olmuş
bir martıdır. Sabahları balık ve yengeç gibi besinler haricinde besin bulacakları çöplüğe doğru gurplar halinde
giderler ve orada buldukları her türlü besinle gün boyu beslenirler. Akşam üstleri ise adaya doğru guruplar halinde
tekrar geri dönerler. 30 yıl kadar ömürleri vardır.
Büyük bir martı türü olan Gümüş martının boyu 55 – 67 cm, kanat açıklığı ise 130- 158 cm arasındadır. Gaga
sarı ve alt gaganın ucunda kırmızı bir nokta vardır. Ayakları sarıdır. Kışın ise kafa ve ensede siyahımsı çizgiler
oluşur. Hemen hemen tüm Türkiye’nin bütün sahillerinde ve iç sularda bulunur. Korunması gereken bu türün nesli
tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB

.
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Güvercinler, Columbıformes

Güvercinler takımına ait türler küçük başlı, kısa boyunlu ve kısa
bacaklı kuşlardır. Gagaları da kısa ve ucu hafifçe aşağı kıvrıktır.
Genelde iki tane yumurta bırakırlar. Erkek ile dişi kuluçkaya
birlikte yatarlar ve yavrularını birlikte büyütürler. Kuluçka zamanı
kursaklarından halk arasında kuş sütü olarak isimlendirilen süte
benzer bir sıvı çıkararak beslerler.

•

Güvercingiller, Columbidae

Güvercingiller güvercin ve kumruları içeren bir ailedir.

Fotoğraf: Fatih İzler

32

Kaya Güvercini

Fotoğraf: Tamer Albayrak

Statüsü
:Y
İng
: Rock Dove
Alm
: Felsentaube
Boy
: 31 - 34 cm.
Kanat açıklığı : 63 - 70 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok

150 cm.

Columba livia

Adından da anlaşılacağı üzere yabanileri kayalıklarda geceler ve kaya oyuklarında yuvalanırlar. Ancak insanlar
tarafından kuşların beslenmesinde bu tür yaygın olarak kullanıldığından neredeyse evcilleşmiş formları karşımıza
çıkar. Nitekim Karaalioğlu Parkı’nın kenarlarında ve parkta, insanlar yanlarında getirdikleri tohumları ve ekmek
kırıklarını bu kuşların beslenmesi için kullanırlar. Böylelikle tembelliğe alıştırılan kuşlar bölgeden ayrılmadan
yaşamlarını devam ettirirler. Beslenme daha da yaygınlaşırsa İstanbul’daki Sultanahmet Meydanı’nda olduğu gibi
sayıları son derece artma potansiyeline sahiptir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan kaya güvercinini boyu 31-34 cm, kanat açıklığı 63-70 cm arasındadır.
Kafa koyu mavi, boynun üst kısmı yeşilimsi, omuzları morumsu renktedir. Kanat ve sırt gri, uçma teleklerinde
enine iki bant bulunur ve uçları siyahtır. Kuyruk ucu siyah, kuyruk üstü mavimsi gridir. Ayaklar kırmızımtıraktır.
Anadolu’nun her tarafında genellikle 2 yumurta yaparak 17-18 gün süre ile kuluçkaya yatar. Yumurtadan çıkan
yavrular 23-25 gün sonra uçacak duruma gelirler. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB

.
--
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Kumru

Fotoğraf: Volkan Pek

Streptopelia decaocto
Statüsü
:Y
İng
: Collared Dove
Alm
: Türkentaube
Boy
: 31 - 33 cm.
Kanat açıklığı : 47 - 55 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok
Mitolojide Aphrodit’in kutsal hayvanı olan kumrunun antik çağda ölen kişilerin ruhlarını gökyüzüne
çıkardığına inanılırdı. Günümüzde de halen kumrunun toplumumuzda ayrı bir yeri vardır. Barışın sembolü olan
ve zeytin dalı taşıyan kumru, aynı zamanda sevginin, anlaşmanın da sembolü olmuştur. Anlaşan iki sevgiliyi baş
başa gördüğümüzde kullandığımız “çifte kumrular“ betimlemesi kumrunun üreme döneminde eşi ile yan yana
durmasından ileri gelmektedir.
Karaalioğlu Parkı’nda yılın her zamanı düzenli olarak görülen ve insanla beraber yaşayan Kumrunun boyu
31-33 cm, kanat açıklığı ise 47-55 cm arasındadır. Erkek ve dişi arasında görünüş farkı yoktur. Grimsi kül renginde
olan kumrunun kanat uçları siyahımsıdır. Boynunun arka kısmında da siyah ince bir bant vardır. İnsanlar tarafında
da sıklıkla beslenen kumrunun 29 yıl yaşamış bir birey kaydı vardır. Kumru üreme döneminde 1-2 yumurta bırakarak
14-16 gün süre ile kuluçkaya yatar. Yumurtadan çıkan yavrular 16-19 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşmış olurlar.
Türkiye’nin bütün bölgelerinde yayılış gösterirler. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi) Annex II/2
Bern Sözleşmesi
KA
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Küçük
Kumru
Streptopelia senegalensis

Fotoğraf: Fatih İzler

Statüsü
:Y
İng
: Laughing Dove
Alm
: Palmtaube
Boy
: 25 - 27 cm.
Kanat açıklığı : 40 - 45 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok
Türkiye’nin bir çok bölgesindeki eski yerleşim yerinde ve yılın her mevsimi Karaalioğlu Parkı’nda görmek
mümkündür. İlginçtir ki tür yeni yapılaşmanın olduğu yerleşim yerlerinde görülmemektedir. Özelikle parkın kenarında
yer alan Kaleiçi mevki eski bir yerleşim yeri olduğu için Küçük kumruyu burada yoğun olarak görebilmekteyiz.
Parkın etrafındaki binalar da artık eski olduğundan dolayı türü buralarda da görmemiz mümkündür.
Küçük kumru, yaygın olarak bilinen kumrudan daha küçük, kızılımsı ve kanat üstü grimsi olması ile tanınır.
Ayrıca siyah noktalı kızıl bir gerdanı da vardır. Erkek ve dişisi birbirine benzeyen Küçük kumrunun boyu 25-27
cm, kanat açıklığı ise 40-45 cm arasındadır. Küçük kumru da kumru ve kaya güvercini gibi insanlar tarafından
beslenen şanslı bir kuş türüdür. Evlerin, binaların balkonlarında, klimaların dış ünitelerinin üzerinde yuvasını
yaparak kuluçkaya yatarlar. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
A.2
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
KA
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Papağansılar, Psıttacıformes
Papağansılar takımına ait bireyler kuşlar içinde beyin
organizasyonu en çok gelişmiş grubu oluşturmaktadır. Bu yüzden
birçoğu sesleri taklit edebilir. Renkleri güzeldir ve evlerde yaygın
olarak beslenirler.

•

Papağangiller, Psittacidae
Papağangiller ailesine ait türler kıvrık gagalı, etli ve kalın dilli,
parlak tüylü, sıcak yerlerde yaşayan papağan olarak bilinen
kuşlardır.

Fotoğraf: İlker Kül

36

Yeşil
Papağan
Psittacula krameri

Fotoğraf: İlker Kül

Statüsü
:Y
İng
: Ring-necked Parakeet
Alm
: Halsbandsittich
Boy
: 38 - 42 cm.
Kanat açıklığı : 42 - 48 cm.
Eşey farkı
: Var
Üreme formu : Yok
Doğal olarak tropikal Asya ve Afrika’da yayılış gösteren Yeşil papağan ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir
ve Antalya gibi büyük kentlerimizde görülmektedir. Karaalioğlu Parkı’nda görülen ve neredeyse parkın simgesi
olan yeşil papağan uzun yıllardan beri parkta ikamet etmektedir. Ticareti yasak olan bu türün parktaki grubun
gümrüklerde yakalanarak salınan ve kafeslerden kaçan bireylerden oluştuğu ve yerleşik bir topluluk haline geldiği
düşünülmektedir. Ancak Yeşil papağanın 1960’larda da parkta olduğunun bazı Antalya’lılar tarafından belirtilmesi
türün nasıl ve ne zaman parka yerleştiği sorularını ilginç kılmaktadır.
Antalya’da Karaalioğlu Parkı ve çevresinde görülen Yeşil papağan 38 – 42 cm boyunda, kanat açıklığı ise 42 –
48 cm arasındadır. Parkta 10 – 15 arasında birey grup olarak görülebilmektedir. Yeşil rengi, uzun kuyruğu, kırmızı
gagası, erkeklerin boynunda bulunan siyah halkası ve uçarken çıkardıkları yüksek çığlıkları ile parkta dikkat çekici
bir kuş türüdür. Ağaç oyuklarında yuvalanan tür 2-5 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Korunması gereken bu
türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
KA
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Gece Yırtıcıları, Strıgıformes

Gece yırtıcıları takımına ait bireylerin başları büyük ve tüylüdür.
Kuyrukları kısa olmakla beraber, kanatları geniş ve uzundur.
Gagaları kıvrık, pençeleri keskin ve son derece kuvvetlidir. Uçuş
sırasında türbülansı engelleyen kanat tüylerinden dolayı kanat
sesi duyulmaz. İri gözleri, başlarının yanında değil önündedir.
Gözlerini hareket ettirememelerine karşın kafalarını 270 derece
döndürebilirler.

•

Peçeli Baykuşgiller, Tytonidae
Peçeli baykuşgiller ailesi geceleri gezerek avlanırlar. Kalp
şeklinde yüzünün etrafında bir desen vardır. Güçlü pençelere, uzun
ve kuvvetli bacaklara sahiptirler.
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Statüsü
:Y
İng
: Barn Owl
Alm
: Schleiereule
Boy
: 33 - 39 cm.
Kanat açıklığı : 85 -  93 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok

150 cm.

PeçeliTytoBaykuş
alba

Fotoğraf: Serhat Tigrel

Peçeli baykuş Karaalioğlu Parkı’nın yanında yer alan kaleiçinde bulunan eski evlerde, harabelerde yıl boyu
geceleri görülen ve buralarda yuvalanan orta büyüklükteki bir baykuş türüdür. Genel bir yargı olarak baykuşun
uğursuzluk sayılmasının aksine bir bölgede varlığının olması o bölgeyi fare istilasından koruyan önemli bir etkendir. Yaklaşık 12 – 17 yıllık yaşamı boyunca binlere fareyi tüketmektedirler.
Erkek ve dişisi aynı görünüşte olan Peçeli baykuşun boyu 33-39 cm, kanat açıklığı ise 80-93 cm arasındadır.
Yüzü beyaz ve etrafındaki kahve renkli çizgisiyle peçe takmış gibi göründüğünden dolayı bu isim verilmiştir. Sırt
kısmı, kanat üstü gri kahverengi üzerine beyaz ve siyah lekelidir. Kuyruk telekleri turuncu kahverengi ve enine
kahverengi bantlıdır. Göğüs ve karın sarı kahverengi ve dağınık siyah lekeler vardır. Gaga siyah, ayak tüyleri
beyazımsıdır. Genel besinini farelerin oluşturmasını yanında ötücü kuşlarla, kurbağalar ve böceklerle de beslenir. Ortalama 4 – 7 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 30-34 gün arasındadır. Yumurtadan çıkan
yavrular 37-44 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşmış olurlar. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.

TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB A.2
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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B

Bütün kuşlarda üst göz kapağı alttakine geldiği
halde baykuşlarda olay tersinedir.

Mavi rengi görebilen tek kuş türüdür.

40

Baykuşgiller, Strigidae
Baykuşgiler, tipik baykuşları içeren bir ailedir. Asimetrik kulak
yapısı ile sesin geldiği yeri tam olarak belirlerler. Bu özelliği
sayesinde karın altında gezinen fareleri bile kolaylıkla yerini tam
olarak tespit ederek avlarlar.

Fotoğraf: Ömer Necipoğlu
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İshakkuşu
Otus scops

Fotoğraf: Serhat Tigrel

Statüsü
: YZ, kz
İng
: Scops Owl
Alm
: Zwergohreule
Boy
: 19 - 20 cm.
Kanat açıklığı : 50 - 54 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok
Yaz aylarında ülkemizde görülen İshakkuşu küçük boyda bir baykuş türü olup yaklaşık 5’er saniye ara ile
çıkardığı tipik sesi ile bölgedeki varlığı belli eder. Özellikle göç dönemi sırasında ve yazın zaman zaman parkta
gece sesi duyulur.
Genel olarak Antalya’nın çevresindeki ağaçlı alanlarda, meyve bahçelerinde, parklar ve bahçelerde görülen
İshakkuşu küçük boylu bir baykuş türü olup boyu 19-20 cm, kanat açıklığı ise 50-54 cm arasındadır. Erkek ve dişi
arasında görünüş farkı yoktur. Genel görünüşü kül rengi üzeri siyah kırçıllıdır. Sırt tüyleri kahverengimsi gri olup,
boyuna siyah ve beyaz lekeler bulunur. Genel besinini böcekler, fareler, kurbağalar, kertenkeleler ve küçük kuşlar
oluşturur. Yazın ülkemizde 3-4 yumurta bırakarak kuşluçkaya yatan ishakkuşunun yavruları 28-30 gün sonra yumurtadan çıkarlar. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLIKE STATÜLERI
IUCN
SPEC
2
RDB
A.3
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Kukumav
Athena noctua
Statüsü
İng
Alm
Boy
Kanat açıklığı
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Ümit Özgür

:Y
: Little Owl
: Steinkauz
: 21 - 23 cm.
: 50 - 56 cm.
: Yok
: Yok

Mitolojide, Athena’nın gök gözlü, çakır gözlü “glaukopis” sıfatı, Tanrıçanın en sevdiği kuş olan Baykuş (glaux)
ile ilgilidir. En yaygın baykuş türü olmasının yanında diğer baykuşların aksine gündüz de aktif olan tek baykuş
türümüzdür. Hayvanat bahçesinde bir birey 18 yıl yaşamıştır.
Her türlü açık arazide; tarlalar, seyrek ağaçlıklar ve ormanlar, meyve bahçeleri, kumullar, yarı çöller ve taşlık
arazilerde yaşar, yerleşimlerde yıl boyunca sıkça görülür. Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan bu küçük
baykuş türünün boyu 21-23 cm, kanat açıklığı ise 50-56 cm arasındadır. Kafaüstü, kanat ve sırt koyu kahverengi
olup, dağınık beyaz lekelidir. Kuyruküstü ve altı kahverengi ve enine kahverengi bantlıdır. Göğüs ve karın beyazımsı
ve boyuna açık kahverengi çizgilidir. Kuyrukaltı kirli beyazdır. Gaga kirli sarı, ayaklar beyaz tüylüdür. Genel
besinini diğer baykuşlarda olduğu gibi fareler, sürüngenler, ötücü kuşlar ve böcekler oluşturur. Kukumav 3-5
yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. 22-28 gün sonra açılan yumurtalardan çıkan yavrular 38-46 gün sonra uçacak
büyüklüğe ulaşırlar. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLIKE STATÜLERI
IUCN
SPEC
3
RDB A.3
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Sağanlar, Apodıformes
Sağanlar takımı üyeleri genel görünüşleriyle kırlangıçlara
benzeyen kuşlardır. Çok hızlı uçan sağanların kanatları uzun ve
sivridir.

•

Sağangiller, Apodidae
Kırlangıçlara benzeyen sağangiller ailesi, daha uzun ve ince
kanat yapısı ve hızlı uçuşları ile kırlangıçlardan ayrılırlar.
Uçarken kanatlarını tam olarak katlayamazlar. Ayaklarının son
derece küçük olmasından dolayı yerde rahat hareket edemezler.
Yaşamlarını üreme dönemi dışında havada geçirirler.

Fotoğraf: Mehmet Hanay
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Ebabil
Apus apus
Statüsü
İng
Alm
Boy
Kanat açıklığı
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Mehmet Hanay

: YZ, TG
: Swift
: Mauersegler
: 16 - 17 cm.
: 42 - 48 cm.
: Yok
: Yok

Belki de uçmaya en iyi adapte olmuş kuş türü ebabildir. Ince ve yay gibi sivri kanatları kısa kuyruğu ve son derece
küçük ayakları ile ebabil havada beslenir, uyur ve uzun mesafelere göç eder. Karaalioğlu Parkı’nın yakınındaki eski
evlerin çatı aralarında, saat kulesindeki çatlaklarda üreyen yazın gördüğümüz bir kuş türümüzdür. Her nekadar
ebabiller kırlangıçlarla karıştırılsalarda ebabillerin yay gibi kanatları, hızlı kanat çırpışları ve kanatlarını çırparken
eklem yerlerinden bükmemeleri ile kırlangıçlardan ayrılırlar.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan ebabilin boyu 16-17 cm, kanat açıklığı ise 42-48 cm arasındadır.
Tüm vücudu kahverengimsi siyah olup, gerdan beyaz, kuyruk kısa ve çatallıdır. Gaga ve ayaklar siyahtır. Besinini
havada uçarken yakaladığı böcekler oluşturur. Çatı aralarında ve saat kulesinde 2-3 yumurta bırakarak kuluçkaya
yatan ebabilin kuluçka süresi 18-20 gündür. Yumurtadan çıkan yavrular 17-20 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar.
Tüm Türkiye’de tek tek veya onar-yirmişerli gruplar halinde hızla uçarken görülürler. Korunması gereken bu türün
nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Akkarınlı
Sağan
Apus melba

Fotoğraf: Mehmet Çetinkoç

Statüsü
: YZ, TG
İng
: Alpine Swift
Alm
: Alpensegler
Boy
: 20 - 22 cm.
Kanat açıklığı : 54 - 60 cm.
Eşey farkı
:0
Üreme formu : 0
Türkiye’de yazın görülen Akkarınlı ebabil Karaalioğlu Parkı’nda göç döneminde görülmektedir. Deniz kıyıları
ve dağlardaki kayalık yarlarda yaşarlar. Halka arasında “dağ kırlangıcı” olarak da isimlendirilir. Halkalı bir birey
26 yıl yaşamıştır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Akkarınlı ebabilin boyu 20-22 cm, kanat açıklığı ise 54-60 cm
arasındadır. Genel olarak ebabile benzemekle birlikte karın kısmının beyaz olmasıyla ayrılır. Vücudun üst tarafı
kahverengi, gerdan ve karın tarafı beyaz, kursak bölgesinde kahverengi bir halka vardır. Kuyruk kısa ve çatallıdır.
Gaga ve ayaklar siyahtır. Ebabil gibi sürekli havada görülen bu türün besinini böcekler oluşturmaktadır. Akkarınlı
sağan 1-3 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Yavrular kuluçka süresi olan 20-23 gün sonra yumurtadan çıkarlar.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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K

"Kuşların akcigerlerine bağlı hava keseleri
bulunmaktadır.

Bu keseler akcigerlerinde surekli hava bulunmasını

sağlamasının yanında, kuşun yoğunluğunu azaltarak
uçmasını da kolaylaştırmaktadır"
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Gökkuzgunlar, Coracıııformes
Gökkuzgunları takımına ait türler son derece güzel renkli,
gagaları oldukça kuvvetli ve sivridir. Takım üyeleri genelde
böcekler ve bitkilerlerle beslenirler.

•

Yalıçapkınıgiller, Alcedinidae
Yalıçapkınıgiller tüm dünyada yayılış gösteren bir ailedir.
Başları büyük, boyunları kısa, gagaları uzun ve kuvvetlidir.
Sulak alanlarda böcekler, sürüngenler ve balıklarla beslenirler.
Yuvalarını toprak yarlarına galeriler şeklinde ya da ağaç
kovuklarına yaparlar.

Fotoğraf: Serhat Tigrel
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YalıAlcedoÇapkını
attis

Fotoğraf: Mehmet Çetinkoç

Statüsü
: r, KZ, TG
İng
: Kingfisher
Alm
: Eisvogel
Boy
: 16 - 17 cm.
Kanat açıklığı : 24 - 26 cm.
Eşey farkı
: Var
Üreme formu : Yok
Karaalioğlu Parkı’nın deniz kenarındaki falezlerde yıl boyu görülebilen bir türdür. Yalı çapkını denmesinin
sebebi besini olan küçük balıkları avlama yöntemi ile ilgilidir. Tür, suyun içini rahatlıkla görebileceği bir yükseklikte havada sabit kalacak şekilde kanat çırparak avlayacağı balıkları izler. Bu davanışını İstanbul Boğazı’ndaki
yalıların önünde de yapmaktadır. Eskiden bunu tam bilmeyen yalı sakinlari kuşun sanki yalıdaki bayanları gözlediği
düşüncesiyle türe Yalı çapkını demiş ve ismi bu şekilde kalmıştır. Tür 10 yıl kadar yaşayabilir.
Erkeğin gagasının siyah, dişisinin alt gagasının kırmızı olması haricinde görünüş farkı olmayan Yalı çapkınının
boyu 17-19 cm, kanat açıklığı ise 24–26 cm arasındadır. Son derece canlı renklere sahip her iki eşeyde kafaüstü ve
kanat koyu mavi olup, beyaz lekelidir. Sırt ve kuyruküstü buz mavisi, gözün altında pas kırmızısı ve boynun yanında
beyaz bir leke vardır. Gerdan beyaz, göğüs, karın ve kuyrukaltı pas kırmızısıdır. Ayakları kırmızı renklidir. Genel
besini olan küçük balıkların haricinde küçük yengeç ve böceklerle de beslenir. Yalı çapkını 6-7 yumurta bırakarak
kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi olan 18-21 gün geçtikten sonra çıkan yavrular 23-27 gün sonra uçacak büyüklüğe
ulaşırlar. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
A.1.2
EEC  (Kuş direktifi) Annex I
Bern Sözleşmesi
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Arıkuşugiller, Meropidae
Arıkuşugiller uzaktan kırlangıç görünümde, son derece
güzel renkli, uzun kuyruklu bir ailedir. Ailenin adından
da anlaşılacağı gibi genel besinini arı türleri oluşturur.

Fotoğraf: Timur Türker
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Arı
Kuşu
Merops apiaster

Fotoğraf: İlker Kül

Statüsü
: YZ, TG
İng
: Bee-eater
Alm
: Bienenfresser
Boy
: 27 - 29 cm.
Kanat açıklığı : 44 - 49 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok
Göç dönemlerinde ve yazın zaman zaman Karaalioğlu Parkı’nda görülmekle birlikte çoğunlukla çıkardıkları
sesler ile tanınmaktadırlar. Arıkuşu denmesinin sebebi ana besinini arıların oluşturmasıdır. Bu yüzden bal
kovanlarının olduğu bölgelerde yaz aylarında sıklıkla görülürler. Küçük sürüler halinde göç eder ve kum yarlarında
yuva yaparlar. Kafeste tutulan bir birey 9 yıl yaşamıştır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Arıkuşunun boyu 27-29 cm, kanat açıklığı ise 44-49 cm arsındadır.
Son derece canlı renklere sahiptir. Alın kısmı beyaz, kafaüstü, ense ve kanatüstü kestane kırmızısı, sırt sarı ve
ortası kırmızı bantlı, kuyruk sokumu mavi, uçma telekleri mavi olup uçları siyahtır. Gagadan gözün arkasına doğru
genişleyen siyah bir bant vardır. Omuz tüyleri ve kuyruküstü tüyleri yeşildir. Gerdan sarı olup, arkası siyah bir
bant ile çevrilidir. Göğüs, karın ve kuyrukaltı mavidir. Orta kuyruk tüyü daha uzun olması tipiktir. Gagası siyah ve
aşağıya doğru hafif kıvrıktır. Bütün Anadolu’da kuluçkaya 5-7 yumurta bırakarak yatar. Kuluçka süresi 20-22 gün
ve yavruların uçacak büyüklüğe gelmesi için geçen süre ise 31-33 gündür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike
altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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İbibikgiller, Upupidae
İbibikgiller ailesinin gagaları uzun, yay şeklinde ve
aşağıya doğru kıvrıktır. Sivri gagaları ile toprağı eşerek
çıkardıkları kurtçuklarla, böcek ve salyangozlarla
beslenirler. Yazın açık arazilerde, park ve bahçelerde
görülürler.

Fotoğraf: İlker Kül
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İbibik
Upupa epops

Fotoğraf: Burak Doğansoysal

Statüsü
: YZ, TG, kz
İng
: Hoopoe
Alm
: Wiedehopf
Boy
: 26 - 28 cm.
Kanat açıklığı : 42 - 46 cm.
Eşey farkı
: Yok
Üreme formu : Yok
Yazın gelmesinin simgesi olan ibibik siyah beyaz kanatları, yelpaze gibi açtığı ibiği ve narin sivri gagası ile sevilen bir kuş türümüzdür. Yazın gelmesinin habercisi olan sesi şarkılarımıza konu olmuştur. Karaalioğlu Parkı’nda
göç döneminde görülen tür yazın Antalya’nın daha açık düzlüklerinde, tarlalarda, meyve bahçeleri ve bağlarda
görülebilmektedir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan ve 11 yıl kadar yaşayan İbibiğin boyu 26-28 cm, kanat açıklığı ise
42-46 cm arasındadır. Kafasının üstündeki siyah lekeli sarımsı ibibiği ile tanınır. Baş, ense, boyun yanları, gerdan,
göğüs ve omuz tüyleri kahverengimsi sarıdır. Kanatüstü, sırt ve kuyruk üstü siyah zemin üzerine enine ve boyuna
beyaz bantlıdır. Uzun ve aşağı doğru kıvrık olan gaga açık siyahtır. Türün besinini örümcekler, böcekler, solucanlar
ve tohumlar oluşturur. İbibik 5-8 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 15-16 gün sürer ve yavruları
23-25 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşır. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
A.2
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Ötücükuşlar, Passerıformes

Kuşlar arasında en fazla kuş türüne sahip takım ötücü kuşlar
takımıdır. Gelişkin ses yapısına sahip olmalarından dolayı bu
takıma ötücü kuşlar denmektedir.

•

Toygargiller, Alaudidae

Toygargiller ailesi genellikle açık arazilerde bulunurlar.
Besinlerini böcekler ve tohumlar oluşturur. Yuvalarını yere
yaparlar. Toprağa uyum sağlayan tek düze renklere sahiptirler.
Genellikle hızlı adımlarla yürürler.

Fotoğraf: Serhat Tigrel
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Tepeli Toygar

Fotoğraf: Cahit Ağçal

Galerida cristata

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

:Y
: Crested Lark
: Haubenlerche
: 16 - 18 cm.
: Yok
: Yok

Ülkemizde yıl boyunca görülebilen bir tür olmasına karşın Karaalioğlu Parkı’nda nadiren de olsa bazen
görülebilir. Genelde köy ve kentlere yakın ekili alanlarda, çayır ve meralarda yaşayan Tepeli toygar yürümeyi
seven bir kuştur. Tepeli toygarın kendisine yaklaşan tehlikenin çok yakın ve hızlı olmaması durumunda tehlikeden
uçmadan hızla yürüyerek uzaklaşması tipik bir davranışıdır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Tepeli toygarın boyu 16-18 cm arasındadır. Genel rengi kılçıllı
kahverengi olan türün başının üstünde genelde açık tuttuğu bir tepelik vardır. Ense, sırt kanatlar ve kuyruküstü
toprak renginde olup, üstünde boyuna koyu kahverengi lekeler vardır. Kuyruk teleklerinden dış taraftakiler açık
krem renginde, iç taraftaki telekler ise siyah renktedir. Gerdan, kursak, karın ve kuyrukaltı beyazımsı olup, kursak
üzerinde boyuna siyah çizgiler vardır. Genel besinini böcekler, tohumlar ve bitkilerin yeni sürgünleri oluşturur.
Tepeli toygar 4-5 yurta ile kuluçkaya yatar. Yumurtalardan yarular 12-13 gün sonra çıkarlar ve çıkan yavrular 1718 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
KA
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Kırlangıçgiller, Hirundinidae

Kırlangıçgiller ailesinin kuyrukları çatallı, kanatları uzun ve
sivridir. Çoğunun karnı beyaz; baş, kuyruk ve kanatları siyah; alın
ve gerdanı kahverengi parlak tüylüdür. Kısa ayaklarının tırnakları
sivri olduğundan düz, yassı zeminlere rahatça tutunurlar.
Üçgen şeklindeki gagalarını açarak uçarken böcekleri avlarlar.
Kuyruklarını dümen gibi kullanarak ani dalışlar yaparlar.

Fotoğraf: Arslan Kezer
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Kaya
Kırlangıcı
Ptyonoprogne rupestris
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Ömer Necipoğlu

: YZ, TG, KZ
: Crag Martin
: Felsenschwalbe
: 14 - 15 cm.
: Yok
: Yok

Yazın Antalya’nın yüksek kesimlerinde dağlık arazilerdeki kayalık yamaçlarda görülen Kaya kırlangıcı kışın
Karaalioğlu Parkı’nın deniz tarafındaki falezler üzerinde görülebilmektedir. Kaya kırlangıcı ülkemizde kışın da
görülebilen tek kırlangıç türüdür.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Kaya kırlangıcının boyu 14-15 cm arasındadır. Kafaüstü, ense,
sırt ve kanatüstü grimsi kahverengi, kuyruk az çatallı siyah ve enine beyaz noktalıdır. Gözlerin etrafında koyu
kahverengi bir leke vardır. Gerdan kahverengi noktalı, göğüs ve karın kirli beyaz, kanat ve kuyrukaltı enine koyu
bantlıdır. Küçük gagası siyah renklidir. Kayalık alanlarda havada yakaladığı böceklerle beslenir. Kaya kırlangıcı 4-5
yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 13-14 gün ve yavruların gelişim süresi 25-26 gün arasındadır.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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KırHirundo
Kırlangıcı
rustica
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Ali Cihan Çetinkaya

:YZ, TG
: Swallow
:Rauchschwalbe
: 19 - 22 cm.
: Yok
: Yok

Yaz döneminde parkta gördüğümüz Kır kırlangıcı kırsal kesimlerde çok daha yaygın olarak bulunur. Havada
sürekli uçan ebabillerin aksine kırlangıçlar elektirik tellerinin üzerinde durarak dinlenebilmektedirler. Uzun kuyruk
çatalları dikkat çekicidir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olamayan Kır kırlangıcının boyu 17-21 cm arasındadır. Alın ve gerdan
kırmızı kahverengidir. Vücudun üst tarafı mavimsi parlak siyahtır. Kuyruk uzun ve çatallıdır. Kursak bölgesi mavimsi
siyah, göğüs, karın ve kuyrukaltı beyaz, ayaklar ve gaga siyahtır. Genel besinini uçarken yakaladığı böcekler
oluşturur. Hemen hemen Türkiye’nin her tarafında 4-5 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Bırakılan yumurtalar
14-16 gün sonra açılır ve yavrular yuvada 19-23 gün beslendikten sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar. Korunması
gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Kızıl Kırlangıç

Fotoğraf: Mehmet Çetinkoç

Hirundo daurica

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey fark
Üreme formu

: YZ, TG
: Red-rumped Swallow
: Rötelschwalbe
: 16 - 18 cm.
: Yok
: Yok

Daha çok göç döneminde Karaalioğlu Parkı’nda görülen Kızıl kırlangıç yazları Antalya’nın daha yüksek
kesimlerinde görülmektedir. Türkiye’de Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülmektedir. Ülkemizde görülen kuyruğu
uzun iki kırlangıç türünden biridir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Kızıl kırlangıcın boyu 14-19 cm arasındadır. Genel olark Kır
kırlangıcına benzer ancak alt tarafının tamamen ve üst kuyruk sokumunun beyaz olmasıyla ayrılır. Başüstü, sırt ve
kanatlar mavimsi siyah, ense ve kuyruk sokumu kızılımsı, kuyruküstü ve altı siyah olup, uzun ve çatallıdır. Gerdan,
göğüs, karın ve kuyrukaltı kirli krem, karın yanları ise açık krem renginde olup, boyuna kahverengi çizgilidir.
Ayaklar ve gaga siyahtır. Besinini havada yakaladığı uçan böcekler oluşturur. Korunması gereken bu türün nesli
tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Ev Kırlangıcı

Fotoğraf: Mehmet Çetinkoç

Delichon urbica

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: YZ, TG
: House Martin
: Mehlschwalbe
: 12 – 15 cm.
: Yok
: Yok

Ülkemizde ve Karaalioğlu Parkı’nda yazın görülen en yaygın kırlangıç türüdür. Evlerin ve binaların pencerelerine, köşelerine tükrüğü ile karıştırdığı çamurla yuvalarını yaparlar. Serçeye göre daha güçsüz olan bu türün bazen
yuvaları serçeler tarafından işgal edilmektedir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı bulunmayan Ev kırlangıcının boyu 12-15 cm arasındadır. Kuyruk çatalı
küçük olan türün kafaüstü, ense ve sırt mavimsi parlak siyah, kanatlar ve kuyruküstü siyah, kuyruk sokumu beyazdır.
Gaga siyah, ayaklar beyazdır. Karaalioğlu Parkı’nda uçan böceklerle beslenir. Ev kırlangıcı 4-5 yumurta bırakarak
kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 15-17 gün ve yavruların uçacak büyüklüğe ulaşması için geçen süre 20-23 gündür.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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K

"Kuşların ayaklarında sürüngenlerdeki
gibi pullar bulunur.

Bu pullar onlara sürüngen atalarından
kalmıştır"
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Kuyruksallayangiller,
Motacillidae

Kuyruksallayangiller ailesinin kuyrukları vücutlarına göre daha
uzun olan ince yapılı kuşlardır. Arka tırnakları genellikle uzundur.
Kuyruk sallayanlar yere konduklarında kuyruklarını aşağı yukarı
doğru sallamaları tipik davranışlarıdır.

Fotoğraf: Tamer Yılmaz
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Çayır İncirkuşu

Fotoğraf: İlker Kül

Anthus pratensis

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: yz, KZ, TG
: Meadow Pipit
: Wiesenpieper
: 14 – 15 cm.
: Yok
: Var

İnce uzun yapılı Çayır incikuşu Karaalioğlu Parkı’nda kış aylarında ve transit göçü esnasında küçük gruplar
halinde görülebilmektedir. Genellikle ağaçsız açık ve sulak alanların kenarlarında görülmektedirler.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı bulunmayan Çayır incikuşunun boyu 14-16 cm arasındadır. Kafaüstü, ense
ve sırt sarımsı kahverengi olup, kafaüstü ve sırt boyuna siyah çizgilidir. Gözün üstünde sarımsı bir bant vardır.
Uçma telekleri siyah ve uçları beyazdır. Gerdan kirli beyaz göğüs ve karın yanları sarımsı ve boyuna dağınık siyah
noktalıdır. Karın ve kuyrukaltı kirli beyaz, alt gaga sarı, üst gaga siyah ve ayaklar kırmızımsıdır. Üreme döneminde
daha açık renklidir. Genel besinini böcek ve tohumlar oluşturur. Ülkemizde kış ayları ve transit göç sırasında
görüldükleri için üremezler. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
4
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Sarı Kuyruksallayan

Fotoğraf: Mustafa Sözen

Motacilla flava

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: YZ, TG
: Yellow Wagtail
: Schafstelze
: 17 cm.
: Var
: Yok

Ülkemizde yaz aylarında görülen tür, üremek için sığır ve koyunların otladığı kuru çayırlar ile sulak alanların
çevresinde yaşar. Bu yüzden ince uzun yapılı Sarı kuyruksallayan özellikle Karaalioğlu Parkı’nda göç zamanında
görülebilmekte nadiren ise yaz aylarında da görülmektedir. Adını sarı renginden ve uzun kuyruğunu yere konduğu
sırada aşağı yukarı yönde sallamasından alır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Sarı kuyruksallayanın boyu 15-16 cm arasındadır. Gözün üstünde
beyaz bir bant bulunur. Erkekte, kafaüstü, ense ve göz altı mavimsi gri, sırt yeşilimsi sarı, kuyrukta orta telekler
siyah, kenardakiler beyazdır. Gerdan, göğüs, karın ve kuyrukaltı sarı, gaga ve ayaklar siyahtır. Dişide ise renkler
daha açık tondadır. Genel besinini küçük böcekler ve tohumlar oluşturur. Sarıkuyruksallayan 5-6 yumurta bırakarak
kuluçkaya yatar. Yavruların yumurtadan çıkma süresi olan kuluçka süresi 13-14 gündür. Yumurtadan çıkan yavrular
23-25 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
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Ak Kuyruksallayan

Fotoğraf: Hakan Perek

Motacilla alba

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: Y, TG, KZ
: Pied Wagtail
: Bachstelze
: 18 cm.
: Var
: Var

Ülkemizde olduğu gibi Karaalioğlu Parkı’nda da yıl boyu görülebildiği gibi göç döneminde ve kışın daha fazla
sayıda görülmektedirler. Sarı kuyruksallayan gibi ince uzun yapılı Ak kuyruksallayan da adını, konduğunda uzun
kuyruğunu aşağı yukarı yönde sallamasından alır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olduğu gibi yaz ve kış arasında renklenme farkı da olan Ak kuyruksallayannın
boyu 16-19 cm arasındadır. Yazın erkekte alın ve baş yanları beyaz, başüstü, ense, gerdan ve göğüs siyah, sırt mavimsi gri, uçma teleklerinin ucu beyaz, kuyruk telekleri siyah olup, kenarları beyazdır. Karın ve kuyrukaltı beyaz,
gaga ve ayaklar siyahtır. Dişide ise ense bölgesindeki siyahlık bulunmaz. Kış formunda ise başüstü, ense ve kursak
bölgesinde siyahlık daha azdır. Genel olarak sulak alanlar, çayırlıklarda yayılış gösteren Ak kuyruksallayan tohum,
böcek, tırtıl ve larvaları ile beslenir. Ak kuyruksallayan 5-6 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 1214 gün arasında olup yumurtadan çıkan yavrular 13-14 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar. Korunması gereken
bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Arap Bülbülügiller, Pycnonotidae
Arap bülbülügiller ailesi orta boylu ve güzel ötüşlü kuşlardır.
Çalılıklarda yaşarlar ve meyve ve böceklerle beslenirler.

Fotoğraf: Fatih İzler

66

Arap
Bülbülü
Pycnonotus xanthopygos
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Hakan Perek

:Y
: Yellow-vented Bulbul
: Graubülbül,Südwestasien
: 19 – 21 cm.
: Yok
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda yıl boyunca görülen ve ülkemizde Akdeniz Bölgesi’ne özgü bir kuş türümüzdür. Genel
olarak Akdeniz Bölgesi’nde 500 – 600 metreye kadar olan yüksekliklerdeki yerleşim yerleri, park ve bahçeler, makilik alanlar ile seyrek ağaçlık alanlar Arap bülbülü için uygun alanlardır. Insandan ürkmemesi ve kaçmamasından
dolayı Antalya’nın bazı bölgelerinde aptal kuş olarak ta nitelendirilir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı bulunmayan Arap bülbülünün boyu 19-21 cm arasındadır. Kafa ve
kuyruğunun siyah, sırt bölgesinin karın bölgesine göre daha koyu kül rengi ve sarı kuyruk sokumu ile kolaylıkla
tanınır. Siyah kafasının göz çevresinde ince beyaz bir halka vardır. Sırt ve kanatüstü kahverengi, kuyruk uzun ve
siyahımsı koyu kahverengi, gerdan bölgesi siyah, göğüs ve karın beyazımsı kahverengi, kuyrukaltı sarı, gaga ve
ayaklar siyahtır. Genel besinini böcekler, tohumlar ve meyveler oluşturur. Karaalioğlu Parkı’nda da üreyen Arap
bülbülü 2-4 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi olan 9-14 gün sonra yumurtalardan çıkan yavrular
ebeveynleri tarafından 12-17 gün beslendikten sonra uçacak büyüklüğe ulaşmış olurlar. Korunması gereken bu
türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
KA
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Ardıçkuşugiller, Turdidae

Karatavukgiller olarak da bilinen Ardıçkuşugiller ailesi ötücü
kuşlar takımına ait birçok cinse ait türleri barındırır.

Fotoğraf: Ümit Özgür
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Çalı Bülbülü

Fotoğraf: Ömer Kulaçoğlu

Cercotrichas galactotes

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: YZ, TG
: Rufous Bush Robin
: Heckensaenger
: 15 – 17 cm.
: Yok
: Yok

Ülkemizde ve Karaalioğlu Parkı’nda yaz aylarında görülen Çalı bülbülü daha çok çalılık ve makilik alanlarda
bulunur. Genellikle kuyruğunu gövdesine 90 derece olacak şekilde dik olarak tutar ve aşağı yukarı doğru bir kaç
kez sallaması tipik bir davranışıdır. Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Çalı bülbülünün boyu 15-17 cm
arasındadır. Göz üstünde beyaz bir bant ve göz hizasında enseye ve aşağı doğru inen siyah bir çizgi vardır. Baş
üstü ve sırt soluk kızılımsı-sarı, kanatlar kahverengi, yelpaze şeklinde ve pas kırmızısı olan kuyruk teleklerinin ucu
beyaz – siyah bantlıdır. Göğüs kısmı beyazımsı sarı, karın ve kuyrukaltı beyaz, alt gaga sarı, üst gaga ve gaganın
ucu siyah ve ayaklar kırmızı kahverengidir. Genel besinini böcekler ve meyveler oluşturur. Korunması gereken bu
türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Kızılgerdan

Fotoğraf: Tamer Albayrak

Erithacus rubecula

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: Y, KZ, TG
: Robin
: Rotkehlchen
: 12 – 14 cm.
: Yok
: Yok

Ülkemizin kuzey kesimlerinde yıl boyu görülen Kızılgerdan Antalya ve Karaalioğlu Parkı’nda kışın görülen
güzel sesli, küçük ve narin yapılı sevimli bir kuş türüdür. İsmini alın ve göğsünün kızıl olmasından alır. Çalılar ve
ağaçlar arasında canlı kızıl rengi ile dikkat çekmemek için genellikle koyu renkli olan sırt kısmını döner. Böylelikle
avcılarından kendisini saklamış olur.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Kızılgerdanın boyu 12-14 cm arasındadır. Kafaüstü, ense, sırt ve
kanatüstü yeşilimsi kahverengi, kuyruküstü kahverengi, alın, göz çevresi, gerdan, kursak ve göğüs kızıl olup, etrafı
grimsi mavi, karnın yanları sarımsı kahverengidir. Karın bölgesi ve kuyrukaltı da grimsi mavidir. Gaga siyah ve
ayaklar kahverengidir. Genel besinini böcekler, solucanlar, meyveler ve tohumlar oluşturur.
Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgeleri’nde 5-6 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar.
Kuluçka süresi 13-14 gün ve yavru gelişim süresi 12-15 gündür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Kara Kızılkuyruk

Fotoğraf: Mustafa Sözen

Phoenicurus ochruros

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: YZ, KZ, TG
: Black Redstart
: Hausrotschwanz
: 14 – 15 cm.
: Var
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda kışın görülen Kara kızılkuyruk yazın Antalya’nın yüksek rakımlarındaki kayalık yamaçlar,
yarlar, yayla köylerinde görülür. Konduğu sırada kuyruğunu titretmesi tipik bir davranışıdır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Kara kızılkuyruğun boyu 14-15 cm arasındadır. Erkekte başüstü, ense
ve sırt kül renginde, kuyruk sokumu ve kuyruküstü kızıl olup, ortasında boyuna siyah bir bant vardır. Kanatüstü
siyah, uçma teleklerinin dip kısımları beyazdır. Alın, göz çevresi, gerdan ve göğüs mavimsi siyah, karnın arka
bölümü ve kuyrukaltı pas kırmızısı, gaga ve ayaklar siyahtır. Dişide genel renk açık kahverengi, kızıllık ise sadece
kuyrukaltındadır. Genel besinini böcekler, larvalar ve meyveler oluşturur. Üreme döneminde 5-6 yumurta bırakarak
kuluçkaya yatan Kara kızılkuyruğun yavruları 13-14 gün sonra yumurtadan çıkarlar. Yumurtadan çıkan yavrular
18-21 gün ebeveyneleri tarafından beslendikten sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar. Korunması gereken bu türün
nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Taşkuşu

Fotoğraf: Volkan Pek

Saxicola torquata
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: Y, KZ
: Stonechat
: Schwarzkehlchen
: 12,5 cm.
: Var
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda kış döneminde görülen küçük tıknaz yapılı, genelde çalı ve otların tepe kısmında duran
bu kuş türü, burada durarak havada veya yerde dolaşan böcekleri rahatlıkla görür ve yakalayarak beslenir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Taşkuşunun boyu 11-13 cm arasındadır. Erkekte alın, başüstü, gerdan
ve göz çevresi siyah, boyun yanları enseye kadar beyaz yakalıdır. Sırt sarımsı kahverengi ve boyuna siyah çizgilidir.
Kanatlar siyah olup beyaz lekelidir. Kuyruk sokumu beyaz, kuyruküstü siyahtır. Göğüs bölgesinde pas renkli büyük
bir leke bulunur. Karın kısmı ve yanları ile kuyrukaltı kirli beyazdır. Dişilerde kafadaki siyahlık ve boyun yanlarındaki
beyaz yaka yoktur. Vücudun diğer tarafları açık kahverengidir. Gaga ve ayaklar siyahtır. Genel besinini böcekler,
larvalar ve tohumlar oluşturur. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu hariç diğer bölgelerde 3 – 7 yumurta
bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 13-17 gün, yumurtadan çıkan yavruların uçacak büyüklüğe gelmesi için
geçen süre ise 14-15 gündür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Gökardıç
Monticola solitarius
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Ümit Özgür

:Y
: Blue Rock Thrush
: Blaumerle
: 21 – 23
: Var
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nın deniz kısmındaki falezlerde yıl boyu görülebilmesine karşın kışın daha sık görülür. Işık
koşullarına bağlı olarak son derece güzel olan koyu mavi rengi kötü ışık koşullarında siyah olarak görünmesinden
dolayı Karatavuğa benzer.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Gökardıcın boyu 21-23 cm arasındadır. Erkek ve dişi arasında görünüş
farkı var, üreme formu yoktur. Erkekte bütün vücut mavi, gözün çevresi, gaga ile göz arası, kanatlar ve kuyruk
siyahtır. Dişide kafaüstü, sırt ve kuyruküstü kahverengi, karın kısmı ise pembe olup enine kahverengi bantlar vardır.
Gaga ve ayakları ise siyahtır. Genel besinini böcekler, örümcekler ve taneli meyveler oluşturur. Doğu Marmara,
Karadeniz sahil bandı ile İç Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümü hariç diğer bölgelerde 4-6 yumurta bırakarak
kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 13-15 gün ve yavru gelişim süresi 14-17 gündür. Bu süre sonunda yavrular uçacak
büyüklüğe ulaşmış olurlar. Yurdumuzda Doğu Marmara, Karadeniz sahil bandı ile İç Anadolu Bölgesi’nin büyük
bölümü hariç diğer bölgelerde görülür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Kara
Tavuk
Turdus merula
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Fatih İzler

: Y, KZ
: Blackbird
: Amsel
: 24 - 25 cm.
: Var
: Yok

Ormanlarda, meyve bahçelerinde, parklar ve bahçelerde görülen yaygın bir kuş türüdür. Karaalioğlu Parkı’nda
yıl boyunca görülen ve parkta üreyen Karatavuğun üreme döneminde ağaçların en tepesinde ve tellerdeki şarkısı
son derece güzel ve güçlüdür. Çoğu zaman yerde zıplayarak yürüken görülür.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Karatavuğun boyu 24-25 cm arasındadır. Erkeğin vücudu tamamen
siyah gagası ise sarı renklidir. Dişinin üst taraf siyahımsı, kursak ve karın tarafı esmer kahverengi ve boyuna siyah
çizgili, gaga yeşilimsi sarı, ayaklar grimsi siyahtır. Sık çalılık ve otların arasında saklanarak besin ararlar. Genel
besinini meyveler, böcekler ve solucanlar oluşturur. Anadolu’nun her tarafında ve Karaalioğlu Parkı’nda da üreyen
Karatavuk 4-6 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 13-15 gün ve yavru gelişim süresi 15-16 gündür.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
-EEC  (Kuş direktifi) Annex II/2
Bern Sözleşmesi
KA
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Öter
Ardıç
Turdus philomelos
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Ümit Özgür

: Y, KZ, TG
: Song Thrush
: Singdrossel
: 20 – 23
: Yok
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda göç döneminde ve kışın görülen Öter ardıç yerel halk arasında bozlak olarak da bilinir.
Genellikle ağaçlıklı parklar ve ormanlarda yaşar. Avcılar tarafından kış aylarında yoğun olarak avlandığından
dolayı sayıları gittikçe azalmaktadır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı bulunmayan Öter ardıçın boyu 20-23 cm arasındadır. Kafaüstü, sırt, ense
ve kuyruküstü kahverengidir. Göğüs ve karın yanları soluk sarı olup, boyuna siyah sıralı büyük benekleri vardır.
Gerdan, karnın arka tarafı ve kuyrukaltı beyazdır. Gaganın üstü siyah, altı sarımsı, ayaklar pembemsidir. Kanat
altındaki sarı rengi dikkat çekicidir. Genel besinini böcekler, solucanlar ve meyveler oluşturur. Karadeniz ve Doğu
Marmara’da 3-6 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Bırakılan yumurtalardan 12-14 gün sonra yavrular çıkar.
Yavruların uçacak büyüklüğe gelmesi ise 13-16 gün sürer. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
-EEC  (Kuş direktifi) Annex II/2
Bern Sözleşmesi
KA
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Ötleğengiller, Sylviidae
Çalıbülbüllerigiller olarak da bilinen bir ailedir. Ormanlık
alanlardan sazlık kesimlere bir çok habitatta gözlenebilen geniş
bir familyadır. Gagaları ince ve sivridir.

Fotoğraf: Aytaç Karakız
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AkHippolais
Mukallit
pallida
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Mustafa Sözen

: YZ, TG
: Olivaceous Warbler
: Blassspötter
: 12-14    
: Yok
: Yok

Yaz döneminde Karaalioğlu Parkı’nda görülebilen Ak mukallit uzun süre sürekli çıkardığı “çık çık” sesi ile yerini belli eder. Ormanlık alanlarda, ağaçlı alanlarda ve özellikle zeytinliklerde görülebilen bir türümüzdür. Erkek
ve dişi arasında görünüş farkı bulunmayan türün boyu 12-14 cm arasındadır. Başüstü, ense, boyun yanları, sırt,
kuyruk ve kanatüstü yeşilimsi gridir. Göz çizgisi beyazdır. Karnın yanları ve göğüs sarımsı kahverengi, gerdan,
karın ve kuyruk altı beyazdır. Gaga dar ve uzun, alt kısmı sarı, üst kısmı kurşuni ve bacaklar gridir. Genel besinini
böcekler oluşturur. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Küçük Akgerdanlı Ötleğen

Fotoğraf: Serhat Tigrel

Sylvia curruca

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: YZ,TG
: Lesser Whitethroat
: Klappergrasmücke
: 13 – 14 cm.
: Yok
: Yok

Küçük akgerdanlı ötleğen transit göç esnasında ve yazın Karaalioğlu Parkı’nda görülebilmektedir. Çıkardığı
“takk takk” sesi ile kendisini beli eder. Erkek ve dişi arasında görünüş farkı bulunmayan Küçük akgerdanlı ötleğenin
boyu 13-14 cm arasındadır. Kafaüstü gri, sırt, kuyruk ve kanat üstü grimsi kahverengidir. Gerdan beyaz, karın
yanları kahverengimsi, diğer kısımları kirli beyazdır. Gaga ve ayaklar siyahtır. Genelde çalıların ve ağaçların sık
dalları içerisinde saklanırlar ve sadece ötüşleri duyulur. Genel besinini böcekler ve meyveler oluşturur.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Akgerdanlı
Ötleğen
Sylvia communis
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Ümit Özgür

: YZ, TG
: Whitethroat
: Dorngrasmücke
: 13 - 15 cm.  
: Var
: Yok

Göç döneminde ve yazın Karaalioğlu Parkı’nda görülebilen Akgerdanlı ötleğen ismini beyaz renkli gerdanından
alır. Genellikle zeytinlik ve çalılık alanlarda görülebilen bir türdür. Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan
Akgerdanlı ötleğenin boyu 13-15 cm arasındadır. Erkek bireyde baş gri, gerdan beyaz, kanatlar pas renkli ve
boyuna siyah çizgilidir. Dişi ve genç bireylerde baş kahverengi, kuyruk yanları beyazdır. Göğüs ve karın kısmı
sarımsı beyazdır. Üst gaga gri, alt gaga sarı ve ayaklar sarımsıdır. Genel besinini böcekler ve meyveler oluşturur.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Karabaşlı Ötleğen

Fotoğraf: Arslan Kezer

Sylvia atricapilla

Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

: YZ, TG, kz
: Blackcap
: Mönchsgrasmücke
: 14 – 15 cm.
: Var
: Yok

Türkiye’nin kuzey kıyılarında yazın, orta kısımlarında göç döneminde görünmesine karşın Antalya’da ve tabiki
Karaalioğlu Parkı’nda yıl boyu görebildiğimiz bir türümüzdür. Ağaçlık, zeytinlik ve makilik alanlarda rastlanır.
Genel görünüşü erkeğin siyah, dişisinin kızıl kahverengi şapka takmış gibidir Bu yüzden de Karabaşlı ötleğenin
İngilizce ismi “Blackcap”tir. Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Karabaşlı ötleğenin boyu 14-15 cm
arasındadır. Erkek ve dişi arasındaki tek fark erkekte kafaüstü siyah, dişide kızılımsı kahverengi şapkaya benzeyen
bir renklenmesinin olmasıdır. Vücudun diğer kısımları grimsi, gaga ve ayaklar ise koyu gridir. Genel besinini
böcekler ve meyve taneleri oluşturur. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Çıvgın
Phylloscopus collybita
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Mehmet Hanay

: YZ,TG,KZ
: Chiffchaff
: Zilpzalp
: 10 – 12
: Yok
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda yıl boyu görebildiğimiz en küçük kuş türümüzdür. Cıvgının sesi üreme döneminde “çif
çaf“ şeklinde olmasından dolayı türe “çifçaf” da denir. Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Cıvgının boyu
10-12 cm arasındadır. Genellikle ağaçlık alanlarda, ormanlarda çalılık ve bahçelerde bulunur. Gagadan başlayıp
gözün arkasına kadar giden sarı bir şerit vardır. Kafaüstü, ense, sırt ve kuyruk sokumu yeşilimsi kahverengi, kanat
telekleri ve kuyruküstü siyahımsı, göğüs, karın yanları ve kuyrukaltı sarı, gerdan ve karın grimsi beyazdır. Gaga
ve ayaklar koyudur. El uçma teleklerinin boyu kol uçma teleklerinden biraz uzundur. Bu özelliği ile kendisine çok
benzeyen Söğütbülbülünden ayrılır. Genel besinini meyve taneleri, böcekler ve larvalar oluşturur. Korunması
gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Söğüt
Bülbülü
Phylloscopus frochilus
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Cevat Kopanoğlu

: TG
: Willow Warbler
: Fitis
: 10 – 12
: Yok
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda göç döneminde görülen Söğütbülbülü, Cıvgına benzer ve genel olarak Cıvgınla benzer
yaşama alanını olan ağaçlık alanlarda, ormanlarda çalılık ve bahçelerde görülür. El uçma telekleri, kol uçma
teleklerinden oldukça uzundur. Bu özelliği ile kendisine çok benzeyen Çıvgından ayrılır. Erkek ve dişi arasında
görünüş farkı olmayan Söğütbülbülünün boyu 10-12 cm arasındadır. Gagadan başlayıp gözün arkasına kadar
giden sarı bir şerit vardır. Kafaüstü, sırt, kanat ve kuyruksakumu sarımsı yeşil, el uçma tüyleri ve kuyruk ucu
siyahtır. Gerdan, göğüs ve karın yanları açık sarı, karın ve kuyrukaltı beyazdır. Gaga ve ayaklar sarımsı yeşildir.
Genel besinini meyve taneleri, böcekler ve larvalar oluşturur. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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83

Sinekkapangiller, Muscicapidae
Sinekkapangiller ailesi genellikle havada yakaladıkları küçük
böceklerle beslenen kuyrukları köşeli olan kuşlardır.

Fotoğraf: İnanç Sevim
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Benekli
Sinekkapan
Muscicapa striata
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: İlker Kül

: YZ, TG
: Spotted Flycatcher
: Grauschnaepper
: 13 -15 cm.
: Yok
: Yok

Yaz döneminde ve özellikle göç döneminde Karaalioğlu Parkı’nda çalıların ve dalların genelde üst tarafında
duran Benekli sinekkapan havada uçan sinek ve diğer küçük böcekleri gördüğünde hızla üzerine uçarak yakalar
ve tekrar geldiği noktaya geri döner. Bu davranışından ve göğüs kısmının benekli olmasından dolayı Benekli
sinekkapan denir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Benekli sinekkapanın boyu 13-15 cm arasındadır. Baş üstü gri ve
boyuna koyu çizgili, sırt, kanatüstü ve kuyruküstü gri ve lekesiz, gerdan ve göğüs açık renkli ve boyuna çizgilidir.
Gaga ve ayaklar siyahtır. Genç bireylerin sırtında da benekler bulunur. Genel besinini havada yakaladığı böcekler
oluşturur. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde 4-5 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka
süresi olan 11-13 gün sonra yumurtalar açılır. Yumurtadan çıkan yavrular 12-14 gün sonra uçacak büyüklüğe
ulaşırlar. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Baştankaragiller, Paridae
Baştankaragiller ailesi üyeleri parklarda, bahçelerde, ormanlık
alanlarda görülen kuşlardır. Kafa üst kısmının siyah, yanlarının
beyaz olması ile tanınırlar.

Fotoğraf: Fatih Bülbül
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BüyükParusBaştankara
major
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Selim İmamoğlu

:Y
: Great Tit
: Kohlmeise
: 13 - 15  
: Var
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda yıl boyu sürekli olarak görülebilen ve parkta üreyen Büyük baştankara, başının yanları
hariç siyah renkli olması ve bu rengin göğsünden kuyruk sokumuna doğru gitmesinden dolayı baştankara adını
almıştır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Büyük baştankaranın boyu 13-15 cm arasındadır. Erkek ve dişi
arasındaki fark erkekte kafadan başlayan siyahlık göğüs kısmın aşağısında daralır ancak kuyruk sokumuna doğru
genişler. Dişide ise kafadan başlayan siyahlık kuyruk sokumuna doğru daralarak göğsün alt kısmında yok olur.
Yanakları beyaz, başüstü, ense, boyun yanları ve gerdandaki siyahlık göğüs ve karın bölgesindeki siyah bantla
birleşir. Sırt ve omuz tüyleri grimsi sarı, kuyruküstü, el uçma tüyleri grimsi mavi ve enine beyaz çizgili, karın yanları
sarıdır. Genel besinini böcekler, larvalar ve tohumlar oluşturur. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Sarıasmagiller, Oriolidae
Sarıasmagiller ailesi karatavuk büyüklüğünde erkekleri canlı sarı
renkte olan kuşlardır. Genellikle parklarda, bahçelerde bulunurlar.

Fotoğraf: Mehmet Hanay
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Sarıasma
Oriolus oriolus
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Tamer Yılmaz

: YZ, TG
: Golden Oriole
: Pirol
: 23 – 25 cm.
: Var
: Yok

Yaz döneminde ve göç döneminde Karaalioğlu Parkı’nda nadiren görülen erkeğinin sapsarı rengi ve siyah
kanatları ile güzel bir kuştur. Genel olarak yaprak döken ormanlar, seyrek ağaçlı açık araziler, korular, parklar ve
kavaklıklarda çok iyi saklanarak yaşarlar. Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Sarıasmanın boyu 23-25 cm
arasındadır. Erkek birey siyah kanat ve kuyruk dışında parlak sarı renktedir. Dişiler ve genç bireylerde erkekte sarı
olan kısımlar, sarımsı yeşil renkte olup göğüs boyuna beneklidir. Gaga kırmızı ve ayaklar gridir. Genel besinini
böcekler ve meyveler oluşturur. Türkiye’nin bütün bölgelerinde sayıları az olmakla birlikte 4-5 yumurta bırakarak
kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 12-14 gün geçtikten sonra yumurtadan yavrular çıkar. Yavruların uçacak büyüklüğe
gelinceye kadar da 18-20 gün geçer. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Örümcekkuşugiller, Laniidae
Örümcekkuşugiller ailesinin gaga yapıları yırtıcı kuşlarınki
gibi üst gaga sivri ve aşağı doğru kıvrıktır. Böceklerden küçük
kemirgenlere kadar birçok hayvan türü ile beslenirler.

Fotoğraf: Ümit Özgür
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Karaalınlı
Örümcekkuşu
Lanius minor
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Tuncer Tozsin

: YZ, TG
: Lesser Grey Shrike
: Schwarzstirnwürger
: 20
: Var
: Yok

Yaz döneminde görebildiğimiz Karaalınlı örümcekkuşu ötücü kuşlar arasında yırtıcıya benzeyen bir kuş
türüdür. Gündüz yırtıcı kuşlarınki gibi gaga yapısı son derece güçlü ve keskindir. Ağaçların ve çalıların genelde
üst kesimlerinde görülürler. İsmini siyah alnından alır. Uçarken siyah kanadının üzerindeki beyazlık kolaylıkla
farkedilir. Yakaladığı besinini daha sonra yemek için zaman zaman çalı veya ağaçların dikenlerine saplar
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Karaalınlı örümcekkuşunun boyu 19-21 cm arasındadır. Kafaüstü, ense
ve sırt gri, kuyruküstü siyahtır. Siyah olan el uçma tüylerinde beyaz leke dikkat çekicidir. Göğüs ve karın pembemsi
krem rengidir. Gerdan ve boyun yanları beyazdır. Erkeklerde alın ve göz üstünde siyah bant kalın, dişilerde ise daha
incedir. Gaga ve ayak koyu gridir. Genel besinini böcekler ve zaman zaman küçük kuş ve memeliler oluşturur. Hemen
hemen Türkiye’nin tüm bölgelerinde 5-6 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Yavrular kuluçka süresi olan 12-13
gün geçtikten sonra yumurtadan çıkar ve uçacak büyüklüğe erişmesi için 13-15 gün geçer. Korunması gereken bu
türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
2
RDB
-EEC  (Kuş direktifi) Annex I
Bern Sözleşmesi
MKA
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Kızılbaşlı
Örümcekkuşu
Lanius senator
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Volkan Pek

: YZ, TG
: Woodchat Shrike
: Rotkopfwürger
: 17- 19 cm.   
: Yok
: Yok

Yaz döneminde görebildiğimiz Kızılbaşlı örümcekkuşu da Karaalınlı örümcekkuşu gibi yırtıcıya benzeyen bir kuş
türüdür. Gündüz yırtıcı kuşlarınki gibi gaga yapısı bu türde de vardır. Ağaçların ve çalıların genelde üst kesimlerinde
görülürler.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Kızılbaşlı örümcekkuşunun boyu 17-19 cm arasındadır. Adını aldığı
kızıl başı erkekte daha koyu kızıldır. Alın ve göz arkası arasında uzanan siyah bir bant vardır. Başüstü ve ense
kırmızı, sırt, kanatüstü ve kuyruküstü siyah, kuyruk sokumu ve sırtın yanları beyaz, kanatlar siyah olup, küçük
beyaz lekelidir. Gerdan, karın ve kuyrukaltı kirli beyaz, göğüs ve karın yanları sarımsı beyazdır. Dişiler erkek
bireylere göre daha mat olup, boyun ve karın yanları dalgalı siyah çizgilidir. Gaga ve ayaklar siyahtır. Genel
besinini böcekler, zaman zaman küçük kuş ve memeliler oluşturur. Yakaladığı besinini Karaalınlı örümcekkuşu gibi
daha sonra yemek için zaman zaman çalı veya ağaçların dikenlerine saplar. Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri ile Batı Karadeniz’in bir bölümünde kuluçkaya 5-6 yumurta bırakarak yatar. Yavrular kuluçka
süresi olan 12-14 gün sonra yumurtadan çıkarlar. Yavruların uçacak büyüklüğe gelmesi için gereken süre ise 15-18
gündür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
2
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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MaskeliLaniusÖrümcekkuşu
nubicus
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Fatih İzler

: YZ, TG
: Masked Shrike
: Maskenwürger
: 17- 19 cm.   
: Var
: Yok

Örümcekkuşları arasında en küçük ve sevimli görülen Maskeli örümcekkuşudur. Adını yüzündeki maske takmış
gibi olan beyaz banttan alır. Karalioğlu Parkı’nda genelde ağaçların alt dallarında böçekleri yakalamak için
beklerken görebiliriz. Uçarken sırtının yanlarındaki beyazlığı ve kanat üsttündeki beyazlığı ile siyah beyaz olarak
görünür.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Maskeli örümcekkuşunun boyu 17-19 cm arasındadır. Üreme formu
yoktur. Erkekte göz ile ense arasında siyah bir şerit vardır. Alın ve gözüstü beyaz, başüstü, ense, sırt, kuyruk ve kanat
üstü siyah, sırtın yanları ve dirsek kısmı beyazdır. Göğüs ve karın yanları turuncumsu, diğer kısımları beyazdır.
Dişiler erkeğin renklenmesine benzemekle birlikte erkekte siyah olan bölgeler biraz daha soluk renklidir. Gaga ve
ayakları siyahımsıdır. Genel besinlerini böcekler oluşturur. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
2
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA

93

Kargagiller, Corvidae
Kargagiller ailesi genel olarak siyah bilinmesine karşın bazı aile
üyeleri son derece renklidir.

Fotoğraf: Arslan Kezer
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Statüsü
İng
Alm
Boy
Kanat açıklığı
Eşey farkı
Üreme formu

:Y
: Hooded Crow
: Rabenkraehe
: 44-51 cm.   
: 84-100 cm.
: Yok
: Yok

150 cm.

LeşCorvusKargası
corone

Fotoğraf: Tuncer Tozsin

Mitolojide, Apollon Elegras’ın kızı Kronis’e aşık olur. Bir gün ak bir karga Apollon’a kızın başkasına aşık olduğu
haberini getirir. Apollon, bu habere çok kızar ve kargayı lanetler. O zamana kadar ak olan karga birden simsiyah olur.
Ayrıca gene mitolojik bir efsanede, Utrapiştim Gılgameş’in ölümsüzlük sırrını anlatırken “Tufan’dan sonra gemiden
bırakılan güvercin ve kırlangıç geri döndükten sonra karga gönderilir. Karga, konacak bir kara parçası bulduğu için
geri dönmeyince diğer hayvanlar serbest bırakılır” der.
Karaalioğlu Parkı’nda yıl boyu düzenli olarak Leş kargası ağaçların tepelerinde veya yerde gezinirken
görülmektedir. Geniş bir besin yelpazesi olan Leş kargası leşlerle de beslendiğinden dolayı bu ismi almıştır. Hemen
hemen Türkiye’nin bütün bölgelerinde görülebilen bir kuştur.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olmayan Leş kargasının boyu 44-51 cm, kanat açıklığı ise 84-100 cm
arasındadır. Baş, göğüs, kanatlar ve kuyruk tüyleri siyah, geri kalan bölgeler ise kül renkli gridir. Gaga ve ayakları
siyahtır. Açık alanlar, ağaçlık ve yerleşim yerlerinde gözlenen bu tür, çok çeşitli bitkisel ve hayvansal besinlerle
beslenmektedir. Alanda üreyen ve yerli olan tür, koruma altında değildir. Türkiye’nin bütün bölgelerinde 3-5 yumurta
bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 11-13 gün ve yumurtadan çıkan yavruların gelişim süresi ise 14-16 gündür.
Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
-EEC  (Kuş direktifi) Annex II/2
Bern Sözleşmesi
--
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Serçegiller, Passeridae
Her kuş serçe olmadığı gibi, her serçe türü de yaygın olarak
gördüğümüz ve bildiğimiz serçe değildir. Farklı habitat tiplerine
uyum sağlamış farklı türleri serçegiller ailesi barındırır.

Fotoğraf: Volkan Pek
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Serçe
Passer domesticus
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Hakan Perek

:Y
: House Sparrow
: Haussperling
: 14-16 cm.   
: Var
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nın en baskın kuş türünü oluşturan Serçe yıl boyunca parkta yoğun olarak görülür. Özellikle
akşamüstleri gecelemek için stadın ilerisinde, çeşmenin yanındaki Kızılçam ağacının üstüne yüzlercesi konar ve
ağacın neredeyse tüm dalları tamamen serçe ile dolar. Akşam üstleri sürüler halinde toplanışlarını görmek ve
çıkardıkları yoğun sesleri duymak mümkündür.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Serçenin boyu 14-16 cm arasındadır. Erkekte kafa üstü ve yanaklar
gri, gözden enseye kadar kahverengi, gerdan ve kursak siyahtır. Kanat ve kuyruk kahverengi olup, siyah ve beyaz
lekelerle kaplıdır. Karın ve kuyruk altı koyu gridir. Gaga siyah, ayaklar kirli pembedir. Dişi grimsi kahverengi olup,
gerdan ve kursak siyah değildir. Kent yaşamına iyi adapte olan Serçenin besinini bitki tohumları, tomurcuklar,
meyve ve böcekler oluşturur. Parkta özellikle palmiye ağaçlarının dalları arasında 5-6 yumurta bırakarak kuluçkaya
yatar. Kuluçka süresi 12-13 gün ve yavruların gelişimini tamamlaması için geçen süre 15-17 gündür. Bir üreme
döneminde Serçe 6-7 kez kuluçkaya yatabilmektedir. Avrupa’da eskiden yoğun olan sayıları günümüzde kentlerde
artık fazla besin bulamadıklarından dolayı azdır. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
3
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
--
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İspinozgilller, Fringillidae
Ispinozgiller ailesi güçlü konik gagalı, genellkle tohumlarla
beslenen küçük kuşlardır. Hemen hemen tüm habitatlarda
görebileceğimiz kuşlardır.

Fotoğraf: Mehmet Hanay
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İspinoz
Fringilla coelebs
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Volkan Pek

: Y, KZ
: Chaffinch
: Buchfink
: 14-16 cm.    
: Var
: Var

Antalya için yerli olan İspinoz Karaalioğlu Parkı’nda sıcakların başlamasıyla görülmez olur. Antalya’nın yerli
halkı gibi o da yazın daha serin olan daha yüksek rakımlara, yaylalara gider. Havaların serinlemesiyle kışlık evi
olan Karaalioğlu Parkı’na geri dönmektedir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan İspinozun üreme döneminde soluk olan rengi daha canlı ve parlak
olur. Dikkatsiz bir göz tarafından özellikle dişi İspinoz, Serçe ile karıştırılır. İspinozun boyu da Serçe gibi 14-16 cm
arasındadır. Serçedekinin aksine kanadındaki beyaz leke büyük ve çok belirgindir. Yazın erkekte alın siyah, kafaüstü,
ense ve boyun yanları mavimsi gridir. Sırt kestane kırmızısı, sırtın yan tarafları ile kuyruk sokumu mavimsi gri, el
uçma ve kuyruk tüylerinin kenarları açık gridir. Kanat üstü tüylerinin altında siyah ve beyaz birer bant vardır. Baş
yanları, gerdan, kursak ve göğüs turuncumsu pembe, karnın arka tarafı ve kuyruk altı beyazımsıdır. Kış formunda
erkekte renkler daha soluktur. Dişi her iki dönemde de sade görünümlü ve esmer kahverengimsi gri renklidir. Gaga
ve ayaklar mavimsi gridir. Genel besinlerini küçük böcekler ve bitki tohumları oluşturur. Korunması gereken bu
türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
-EEC  (Kuş direktifi) Annex I
Bern Sözleşmesi
KA
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Küçük
İskete
Serinus serinus
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Ömer Necipoğlu

:Y
: Serin
: Girlitz
: 11- 12 cm.  
: -1
:0

Karaalioğlu Parkı’nda yıl boyu zaman zaman görülen Küçük iskete çıkardığı tipik “bıcır bıcır“ sesi ile bulunduğu
yeri belli eder. Sarı rengi, küçük küt gagası ile “Kanarya” olarak da isimlendirilirler.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Küçük isketenin boyu 11-12 cm arasındadır. Erkekte alın, kaş çizgisi,
boyun yanları, gerdan ve göğüs sarı, kafaüstü ve sırt sarımsı kahverengi ve boyuna siyah çizgili, karın yanları
beyazımsı ve boyuna siyah çizgilidir. Dişide vücudun üstü sarımsı yeşil ve boyuna koyu çizgili, kuyruk sokumu
sarı, karın ve kuyrukaltı grimsi beyaz, gerdan, göğüs ve karın yanları boyuna koyu çizgilidir. Gaga gri, ayaklar ise
pembemsi gridir. Genel besinini küçük böcekler, bitki ve tohumlar oluşturur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç
diğer bütün bölgelerde 3-5 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi olan 11-13 gün sonra yumurtadan
çıkan yavruların uçacak büyüklüğe gelmesi için geçen süre 12-16 gündür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike
altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
-EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Florya

Fotoğraf: Ali Erdoğan

Carduelis chloris
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

:Y
: Greenfinch
: Grünling
: 15 cm.
: Var
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda yılboyu görebileceğimiz bir türümüzdür. Genel koyu yeşil olan rengi içinde kanadının
kenarındaki açık sarı şerit kolaylıkla belli olur. Üreme döneminde ötüşünü ağaçların en üsttünde tam tepede
gerçekleştirir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı olan Floryanın boyu 14-16 cm arsındadır. Erkekte baş, ense, kanatüstü, sırt
ve kuyruk sokumu yeşilimsi gridir. Kafanın yanları, kol uçma telekleri gri, kuyruk altı beyaz, diğer kısımlar sarımsı
yeşildir. Gerdan sarı, göğüs ve karın sarımsı yeşil, kuyrukaltı beyazdır. Uçuş sırasında yeşilimsi kuyruk kökü ve
sarı renkli el uçma tüyleri açıkça görülür. Dişiler daha soluk renktedir. Gaga ve ayaklar pembemsi gridir. Genel
besinlerini bitkiler, tohumlar ve meyveler oluşturur. Türkiye’de İç Anadolu’nun bir kısmı ile Doğu ve Güneydoğu
Anadolu hariç, diğer bölgelerde 4-6 yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Yumurtanın gelişim süresi olan kuluçka
süresi 13-14 gündür. Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç bütün bölgelerde bulunur. Korunması gereken
bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Saka
Carduelis carduelis
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Mehmet Hanay

:Y
: Goldfinch
: Stieglitz
: 12- 14 cm.  
: Yok
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda yılboyu görebildiğimiz Saka güzel sesi ve renkli görüntüsü ile sevilen bir kuştur. Uçarken
kendisini göremesek bile çıkardığı sesi ile gittiği yönü belli eder. Toplumumuzda Sakalar canlı renkleri ve güzel
ötüşleri için evlerde beslenir, hatta en güzel ötüşlü sakayı bulmak için adına yarışmalar düzenlenmektedir.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı bulunmayan Sakanın boyu 12-14 cm arasındadır. Gaga çevresi ve alın
kırmızı, kulak kısmı gerdana kadar beyaz, tepe ve boyun yanları siyahtır. Sırt kahverengi, kuyruk sokumu beyaz,
kuyruküstü siyah ve üzeri beyaz noktalıdır. Kanatlar siyah ve boyuna sarı bantlı, uçma telekleri beyaz noktalıdır.
Gerdan, göğüs ve kuyrukaltı beyaz, gerdan çevresi ve karın yanları sarımsı kahverengidir. Gaga ve ayaklar
pembemsi sarıdır. Genel besinini böcekler, tohumlar oluşturur. Yurdumuzun her tarafında 4-6 yumurta bırakarak
kuluçkaya yatar. Yumurtaların gelişim süresi 12-14 gün ve yumurtadan çıkan yavruların uçacak büyüklüğe gelme
süresi ise 15-17 gündür. Korunması gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
.
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Karabaşlı
İskete
Carduelis spinus
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Ömer Kulaçoğlu

: Y, KZ
: Siskin
: Zeisig
: 11-13 cm.   
: Var
: Yok

Karaalioğlu Parkı’nda kışın görebildiğimiz Karabaşlı iskete adını, alnındaki siyahlıktan almaktadır. Ağaçların
ince dallarında yer alan ağacın tohumlarını baş aşağı olarak yemesi tipik bir davranışıdır.
Erkek ve dişi arasında görünüş farkı bulunan Karabaşlı isketenin boyu 11-13 cm arasındadır. Erkekte başın
yanları, gerdan ve göğüs sarı, alın, gerdan ve başüstü grimsi siyahtır. Sırt yeşilimsi gri ve siyah çizgili, kuyruk
sokumu ve yanları sarı, kuyruk ucu siyahtır. Kanatüstü siyah ve boyuna sarı bantlıdır. Karın ve kuyruk altı beyaz,
karın yanları boyuna siyah çizgilidir. Dişi daha soluk renkli olup, kafaüstü, alın ve gerdandaki siyahlık yoktur.
Gaga yeşilimsi gri, ucu siyah, ayaklar yeşilimsi gridir. Genel besinini çeşitli küçük tohumlar oluşturur. Korunması
gereken bu türün nesli tehlike altındadır.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
RDB
A.4
EEC  (Kuş direktifi)
Bern Sözleşmesi
MKA
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Antalya İLİnde görülebİlecek Dİğer bazı Kuş Türlerİne örnek:

Türkİye İçİn tek endemİk kuş türü

Anadolu
Sıvacısı
Sitta krueperi
Statüsü
İng
Alm
Boy
Eşey farkı
Üreme formu

Fotoğraf: Tamer Albayrak

:Y
: Krüper’s Nuthatch
: Türkenkleiber
: 11-13 cm
: Yok
: Yok

Anadolu sıvacısının ülkemiz için tek endemik kuş türümüz olduğunu sözleyebiliriz. Nitekim tür sadece Anadolu
haricinde Doğu Karedeniz’in devamındaki Kafkaslar’da ve anakaraya yakın Yunanistan’ın Midilli Adası’nda
yayılış göstermektedir (Albayrak 2002; Albayrak 2007; Albayrak and Erdoğan 2004).
Türün yoğunluğu Türkiye genelinde 10.05±0.32 birey/km2 olarak hesaplanmış ve il olarak değerlendirildiğinde
ise Bursa (21.94 birey/km2), Karaman (18.54 birey/km2), Kastamonu (15.71 birey/km2), Antalya (15.43 birey/km2)’nın
ibreli ormanlarında en yoğun olarak bulunmuştur. Tür en yoğun populasyonuna Sedir habitatında 15.26±2.17 birey/
km2 ulaşmış ve bunu sırasıyla; Göknar habitatı (14.57±1.04 birey/km2), Karaçam habitatı (14.12±0.58 birey/km2),
Kızılçam habitatı (10.65±0.42 birey/km2), Sarıçam habitatı (7.36±1.00 birey/km2) Ardıç habitatı (1.57±1.15 birey/
km2), Fıstık çamı habitatı (0.62±0.62 birey/km2) ve Ladin habitatının (0.37±0.37 birey/km2) izlediği bulunmuştur
(Albayrak 2007)
Genetik ve morfolojik olarak türün güney ve kuzey populasyonları farklılık göstermekte olup genetik çeşitliliğin
Antalya’da fazla olmasının en önemli sebebinin buzul devirlerinde türün güney sahillerini sığınak olarak
kullanmasından ileri geldiği düşünülmektedir (Albayrak et al. 2011b; Albayrak et al. 2012). Türün populasyon
yoğunluğu, habitat durumu ve genetik çeşitliliği göz önüne alındığında, tür için en önemli alanın Antalya bölgesi
olduğu ortaya çıkmaktadır (Albayrak et al. 2011a; Albayrak et al. 2011b; Albayrak et al. 2012).
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Anadolu sıvacısı son derece hareketli olup neredeyse yerinde duramayan, ağaçlarda baş aşağı, yan olarak
rahatlıkla durabilen ve insanlardan rahatsız olmayan bir kuştur (Albayrak and Erdogan 2005b). Erkeği ile dişisi
arasında bariz bir fark olmamasına karşın erkeğin göğüs kızıllıgı daha belirgin ve sınırları keskin ayrıca kaş
çizgisi ile gırtlağı daha beyazdır. Genç yavrular dişilerin daha soluk renklenmesi gibidir. Anadolu sıvacısının;
genel iletişim, savunma, üreme dönemi ötüşü, teritoryum belirleme ve memnuniyet sesi olmak üzere 5 farklı ses
tipine sahiptir. Örneğin tek hece, tek kelime ve tek cümleden oluşan genel iletişim sesi, ortalama 217.32±5.55
milisaniye uzunluğunda olup maksimum frekans ortalaması 6783±58.98 Hertz’dır (Albayrak 2007).Türün vücut
kütlesi 13.11±0.1 g, kanat uzunluğu 74.79 ± 2.35 mm, 8. el uçma telek uzunluğu 57.79±0.20 mm, kuyruk uzunluğu
37.73±0.21 mm, gaga uzunluğu 17.65±0.75 mm, gaga eni 4.59±0.04 mm, gaga yüksekliği 3.86±0.02 mm, Burunalın siyahlığı 14.01±0.3 mm, alula uzunluğu 18.85±0.21 mm ve tarsometatarsusu 19.00±0.93 mm olarak tespit
edilmiştir (Albayrak 2007; Albayrak et al. 2011b).
Anadolu sıvacısı yuvasını yerden 11.8±1.6 m yukarıda genellikle doğuya dönük, yaşlı, nispeten kurumuş ağaç
gövdelerine kendi oyarak ya da ağaçkakanların oydukları oyuklara yapar. Yuva materyalinin % 57± 7.6 sını ağaç
lifleri oluşturmaktadır. Ortalama 24 Mart itibari ile başladıkları kuluçka faaliyeti 12-15 gün sürer ve yumurtadan
çıkan yavrular 15-19 gün sonra yuvadan ayrılırlar. Kuluçka büyüklüğü ortalama 5.6±0.2 yumurta olup genel üreme
başarısı % 71.6±7.8’dir. Ana besinini Coleoptera (% 33) ve Lepidoptera (% 14) oluşturmaktadır (Albayrak and
Erdogan 2005a).
Anadolu sıvacısı hem ülkemizin tek endemik kuş türü olması hem de neslini devam ettirebilmesi için doğal ibreli
yaşlı ormanlara ihtiyaç duymasından dolayı korunması gereken ve nesli tehlike altında olan bir türdür. Türün
populasyonunu tehdit eden en önemli unsurlar; yaşlı/kurumuş ibreli ağaçların kesilerek habitatının bozulması,
orman gençleştirme çalışmaları, ibreli doğal ormanların tarım alanı ve yapılaşma için yok edilmesi şeklinde
özetlenebilir. Ayrıca ekimle oluşturulan ibreli ağaç tarlalarında bulunmamaktadır. Koruma çalışmaları yaparken
genetik çeşitliliğini yansıtan alt popülsyonlar ve türün bölgelere göre yoğunluğu dikkate alınmalıdır. Türle ilgili
ayrıntılı bilgilere aşağıdaki yayınlardan ulaşılabilinir.
TEHLİKE STATÜLERİ
IUCN
SPEC
2
RDB
EEC  (Kuş direktifi) Annex I
Bern Sözleşmesi
MKA
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Podicipedidae

Podicipedidae

Phalacrocoracidae

Pelecanidae

Ardeidae

Ardeidae

Ardeidae

Ardeidae

Ardeidae

Ardeidae

Ardeidae

Ardeidae

Ardeidae

Ciconiidae

Ciconiidae

Threskiornithidae

Threskiornithidae

Phoenicopteridae

Anatidae

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Familya

1

S.no

S. No 	Familya

01590

01470

01440

01360

01340

01310

01240

01220

01210

01190

01110

01080

01040

00970

00950

00880

00720

00090

00070

Küçük batağan
Bahri
Karabatak
Ak pelikan
Balaban
Küçük balaban
Gece balıkçılı
Alaca balıkçıl
Sığır balıkçılı
Küçük akbalıkçıl
Büyük ak balıkçıl
Gri balıkçıl
Erguvani balıkçıl
Kara leylek
Leylek
Çeltikçi
Kaşıkçı
Flamingo
Sakarca

Podiceps cristatus

Phalacrocorax carbo

Pelecanus onocrotalus

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Bubulcus ibis

Egretta garzetta

Egretta alba

Ardea cinerea

Ardea purpurea

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

Phoenicopterus ruper

Anser albifrons

Türkçe

Tachbaptus ruficollis

Kod
Latince
numarası

White-fronted Goose

Greater Flamingo

Spoonbill

Glossy İbis

White Stork

Black Stork

Purple Heron

Grey Heron

Great White Egret

Little Egret

Cattle Egret

Squacco Heron

Night Heron

Little Bittern

Bittern

White Pelican

Cormorant

Great Crested Grebe

Little Grebe

İngilizce

Blaessgans

Flamingo

Löffler

Sichler

Weissstorch

Schwarzstorch

Purpurreiher

Graureiher

Silberreiher

Seidenreiher

Kuhreiher (Ardeola)

Rallenreiher

.

Zwergdommel

Rohrdommel

Rosapelikan

Kormoran

Haubentaucher

Zwergtaucher

Almanca

TR Statusü

KZ, TG

Y, KZ

YZ, kz

YZ, TG

r, YZ, TG

YZ, TG, kz

YZ, TG

Y, KZ

r, KZ

YZ, KZ

yz, kz, TG

YZ, TG

YZ, TG

YZ, TG

Y, kz

yz, kz, TG

Y, KZ

Y, KZ

Y,KZ

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü
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Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

S. No 	Familya

02670

02610

02600

02560

02550

02510

02470

02380

02030

02020

01980

01960

01940

01910

01890

01860

01840

01820

01790

01710

01610

Boz kaz
Angıt
Fiyu
Boz ördek
Çamurcun
Yeşilbaş
Kılkuyruk
Çıkrıkçın
Kaşıkgaga
Macar ördeği
Elmabaş patka
Pasbaş patka
Tepeli patka
Kara çaylak
Küçük akbaba
Kızıl akbaba
Kara akbaba
Yılan kartalı
Saz delicesi
Gökçe delice
Çakır kuşu

Anser anser

Tadorna ferruginea

Anas penolepe

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Netta rufina

Aythya ferina

Aythya nyroca

Aythya fuligula

Milvus migrans

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monacus

Cicaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Accipiter gentilis

Goshawk

Hen Harrier

Marsh Harrier

Short-toed Eagle

Black Vulture

Griffon Vulture

Egyptian Vulture

Black Kite

Tufted Duck

Ferruginous Duck

Pochard

Red-crested Pochard

Shoveler

Garganey

Pintail

Mallard

Teal

Gadwall

Wigeon

Ruddy Shelduck

Greylang Goose

Habicht

Kornweihe

Rohrweihe

Schlangenadler

Moenchsgeier

Gaensegeier

Schmutzgeier

Schwarzmilan

Reiherente

Moorente

Tafelente

Kolbenente

Löffelente

Knaekente

Spiessente

Stockente

Krickente

Schnatterente

Pfeifente

Rostgans

.

Y, tg

yz, KZ

Y, TG, kz

YZ, TG

Y

Y, yz

YZ, tg

YZ, TG, kz

r, KZ

YZ, kz, tg

Y, KZ

Y, KZ

r, KZ, tg

YZ, TG, kz

r, KZ, TG

Y, KZ

r, KZ

Y, KZ

KZ, yz

Y

Y, KZ

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü

108

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Falconidae

Falconidae

Falconidae

Falconidae

Falconidae

Falconidae

Falconidae

Phasianidae

Phasianidae

Phasianidae

Rallidae

Rallidae

Rallidae

Rallidae

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

S. No 	Familya

04290

04240

04080

04070

03700

03640

03550

03200

03140

03110

03090

03070

03040

03030

02980

02960

02950

02920

02880

02870

02690

Atmaca
Şahin
Kızıl şahin
Küçük orman kartalı
Şah kartalı
Kaya kartalı
Küçük kartal
Küçük kerkenez
Kerkenez
Aladoğan
Boz doğan
Ada doğanı
Bıyıklı doğan
Gökdoğan
Kınalı keklik
Turaç
Bıldırcın
Sukılavuzu
Benekli sutavuğu
Saztavuğu
Sakarmeke

Accipiter nisus

Buteo buteo

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila heliaca

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco peregrinus

Alectoris chukar

Francolinus francolinus

Coturnix coturnix

Rallus aquaticus

Porzana porzana

Gallinula chloropus

Fulica atra

Coot

Moorhen

Spotted Crake

Water Rail

Quail

Black Francolin

Chukar

Peregrine

Lanner Falcon

Eleonorae's Falcon

Merlin

Red-footed Falcon

Kestrel

Lesser Kestrel

Booted Eagle

Golden Eagle

Imperial Eagle

Lesser Spotted Eagle

Long-legged Buzzard

Buzzard

Sparrowhawk

Blaesshuhn

Teichhuhn

Tüpfelsumpfhuhn

Wasserralle

Wachtel

Halsbandfrankolin

Chukarhuhn

Wanderfalke

Lanner

Eleonorenfalke

Merlin

Rotfussfalke

Turmfalke

Rötelfalke

Zwergadler

Steinadler

Kaiseradler

Schreiadler

Adlerbussard

Maeusebussard

Sperber

Y, KZ

Y, TG, KZ

yz, TG

Y, KZ

YZ, TG, kz

Y

Y

Y, KZ

y

YZ

KZ, tg

yz, TG

Y, KZ

YZ, kz

YZ, TG

Y

r, kz, tg

yz, TG

Y

Y, TG, KZ

Y, TG, KZ

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü
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Gruidae

Recurvirostridae

Recurvirostridae

Burhinidae

Glareolidae

Charadriidae

Charadriidae

Charadriidae

Charadriidae

Charadriidae

Charadriidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Scolopacidae

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

S. No 	Familya

05460

05450

05410

05320

05290

05190

05170

05120

05090

05010

04930

04870

04850

04770

04700

04690

04650

04590

04560

04550

04330

Turna
Uzunbacak
Kılıçgaga
Kocagöz
Bataklık kırlangıcı
Halkalı küçük cılıbıt
Halkalı cılıbıt
Akça cılıbıt
Altın yağmurcun
Mahmuzlu kızkuşu
Kızkuşu
Küçük kumkuşu
Kızıl kumkuşu
Kara karınlı kumkuşu
Döğüşkenkuş
Suçulluğu
Çulluk
Çamurçulluğu
Kervançulluğu
Kara kızılbacak
Kızılbacak

Grus grus

Himontopus himontopus

Recurvirostra avosetta

Burhinus oedicnemus

Glareola pratincola

Charadrius dubius

Charadrius hiaticula

Charadrius alexandrinus

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Vanellus vanellus

Calidris minuta

Calidris ferruginea

Calidris alpina

Philomachus pugnax

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

Limosa limosa

Numenius arquata

Tringa erthropus

Tringa totanus

Redshank

Spotted Redshank

Curlew

Black-tailed Godwit

Woodcock

Snipe

Ruff

Dunlin

Curlew Sandpiper

Little Stint

Lapwing

Spur-winged Lapwing

Golden Plover

Kentish Plover

Ringed Plover

Little Ringed Plover

Collared Pranticole

Stone Curlew

Avocet

Black-winged Stilt

Crane

Rotschenkel

Dunkler Wasserlaeufer

Grosser Brachvogel

Uferschnepfe

Waldschnepfe

Bekassine

Kampflaeufer

Alpenstrandlaeufer

Sichelstrandlaeufer

Zwergstrandlaeufer

Kiebitz

Spornkiebitz

Goldregenpfeifer

Seeregenpfeifer

Sandregenpfeifer

Flussregenpfeifer

Brachschwalbe

Triel

Saebelschnaebler

Stelzenlaeufer

Kranich

YZ, KZ, TG

kz, TG

KZ, TG

KZ, TG

KZ, TG

KZ, TG

kz, TG

KZ, TG

TG

KZ, TG

Y, KZ

YZ

KZ, TG

Y, YZ, TG

TG, kz

YZ, kz

YZ, TG

YZ

Y

YZ, kz

Y, YZ, TG

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü
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06840

06870

06900

07120

07240

Scolopacidae

Scolopacidae

Laridae

Laridae

Laridae

Laridae

Laridae

Laridae

Sternidae

Sternidae

Sternidae

Columbidae

Columbidae

Columbidae

Columbidae

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Columbidae

101 Columbidae

102 Psittacidae

103 Cuculidae

06700

06680

06650

06240

06150

06110

05925

05910

05820

05780

05750

05730

05560

05530

05480

Scolopacidae

84

05470

Scolopacidae

Bataklık düdükçünü
Yeşilbacak
Yeşil düdükçün
Dere düdükçünü
Büyük karabaş martı
Akdeniz martısı
Küçük martı
Karabaş martı
Kara sırtlı martı
Gümüş martı
Kara gagalı sumru
Sumru
Küçük sumru
Kaya güvercini
Gökçe güvercin
Tahtalı
Kumru
Üveyik
Küçük kumru
Yeşil papağan
Guguk

Tringa stagnatilis

Tringa nebularia

Tringa ochropus

Actitis hypoleucos

Larus ichhthyaetus

Larus melanocephalus

Larus minutus

Larus ridibundus

Larus fuscus

Larus cachinnans

Sterna sandvicensis

Sterna hirundo

Sterna albifrons

Columba livia

Columba oenas

Columba palumbus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Streptopelia senegalensis

Psittacula krameri

Cuculus canorus

Cuckoo

Ring-necked Parakeet

Laughing Dove

Turtle Dove

Collared Dove

Woodpigeon

Stock Dove

Rock Dove

Little Tern

Common Tern

Sandwich Tern

Yellow-legged Gull

Lesser Black-backed Gull

Black-headed Gull

Little Gull

Mediterranean Gull

Great Black-headed Gull

Common Sandpiper

Green Sandpiper

Greenshank

Marsh Sandpiper

Kuckuck

Halsbandsittich

Palmtaube

Turteltaube

Türkentaube

Ringeltaube

Hohltaube

Felsentaube

Zwergseeschwalbe

Flussseeschwalbe

Brandseeschwalbe

Weisskopfmöve

Heringsmöve

Lachmöve

Zwergmöve

Schwarzkopfmöve

Fischmöve

Flussuferlaeufer

Waldwasserlaeufer

Gruenschenkel

Teichwasserlaeufer

YZ, TG

Y,

Y

YZ, TG

Y

Y, KZ, TG

Y, TG, KZ

Y

YZ, TG

YZ, TG

r, KZ, TG

Y, KZ

TG, kz

Y, KZ

KZ, TG

YZ, KZ, TG

KZ

YZ, kz, TG

yz, KZ, TG

kz, TG

TG

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü
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S. No 	Familya

111

07390

07440

07570

07610

07670

07780

07950

07960

07980

08270

08310

08400

08410

08460

08480

08560

08760

08780

08830

105 Strigidae

106 Strigidae

107 Strigidae

108 Strigidae

109 Strigidae

110 Caprimulgidae

111 Apodidae

112 Apodidae

113 Apodidae

114 Alcedinidae

115 Alcedinidae

116 Meropidae

117 Coraciidae

118 Upupidae

119 Picidae

120 Picidae

121 Picidae

122 Picidae

Picidae

123

07350

Peçeli baykuş
İshakkuşu
Puhu
Kukumav
Alaca baykuş
Kulaklı orman baykuşu
Çobanaldatan
Ebabil
Boz sağan
Ak karınlı sağan
İzmir yalı çapkını
Yalıçapkını
Arıkuşu
Gökkuzgun
İbibik
Boyunçeviren
Yeşil ağaçkakan
Orman alaca ağaçkakanı
Alaca ağaçkakan
Ortanca ağaçkakan

Tyto alba

Otus scops

Bubo bubo

Athena noctua

Strix aluco

Asio otus

Caprimulgus europaeus

Apus apus

Apus pallidus

Apus melba

Halcyon smyrnensis

Alcedo atthis

Merops apiaster

Coracias garrulus

Upupa epops

Jynx torquilla

Picus viridis

Dendrocopos major

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Alpensegler

Fahlsegler

Mauersegler

Ziegenmelker

Waldohreule

Waldkauz

Steinkauz

Uhu

Zwergohreule

Schleiereule

Grünspecht

Wendehals

Wiedehopf

Blauracke

Bienenfresser

Eisvogel

Middle Spotted
Woodpecker

Syrian Woodpecker

Mittelspecht

Blutspecht

Great-Spotted Woodpecker Buntspecht

Green Woodpecker

Wryneck

Hoopoe

Roller

Bee-eater

Kingfisher

White-breasted Kingfisher Braunliest

Alpine Swift

Pallid Swift

Swift

Nightjar

Long-eared Owl

Tawny Owl

Little Owl

Eagle Owl

Scops Owl

Barn Owl

Y

Y

Y

Y

yz, TG, kz

YZ, TG, kz

YZ, TG

YZ, TG

r, KZ, TG

Y

YZ, TG

YZ

YZ, TG

YZ, TG, kz

Y, KZ

Y

Y

Y

YZ, kz

Y

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü

104 Tytonidae

S. No 	Familya

112

08870

Picidae

09610

09670

09720

09740

09760

09780

09810

09910

09920

09950

10010

10040

10090

10110

10120

10140

10170

10190

126 Alaudidae

127 Alaudidae

128 Alaudidae

129 Alaudidae

130 Alaudidae

131 Alaudidae

132 Hirundinidae

133 Hirundinidae

134 Hirundinidae

135 Hirundinidae

136 Hirundinidae

137 Motacillidae

138 Motacillidae

139 Motacillidae

140 Motacillidae

141 Motacillidae

142 Motacillidae

143 Motacillidae

125

08840

Aksırtlı ağaçkakan
Küçük ağaçkakan
Boğmaklı toygar
Bozkır toygarı
Tepeli toygar
Orman toygarı
Tarlakuşu
Kulaklı toygar
Kum kırlangıcı
Kaya kırlangıcı
Kır kırlangıcı
Kızıl kırlangıç
Ev kırlangıcı
Kır incirkuşu
Ağaç incirkuşu
Çayır incirkuşu
Kızıl gerdanlı incirkuşu
Dağ incirkuşu
Sarı kuyruksallayan
Dağ kuyruksallayanı

Dendrocopos leucotos

Dendrocopos minor

Melenocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida cristata

Lullula arborea

Alauda arvensis

Eremophila albestris

Ripria riparia

Ptyonoprogne rupestris

Hirundo rustica

Hirundo daurica

Delichon urbica

Anthus campestris

Anthus trivialis

Anthus pratensis

Anthus cervinus

Anthus spinoletta

Motacilla flava

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

Yellow Wagtail

Water Pipit

Red-thorated Pipit

Meadow Pipit

Tree Pipit

Tawny Pipit

House Martin

Red-rumped Swallow

Swallow

Crag Martin

Sand Martin

Shore Lark

Skylark

Woodlark

Crested Lark

Short-toed Lark

Calandra Lark

Lesser Spotted
Woodpecker

Gebirgsstelze

Schafstelze

Wasserpieper

Rotkehlpieper

Wiesenpieper

Baumpieper

Brachpieper

Mehlschwalbe

Rötelschwalbe

Rauchschwalbe

Felsenschwalbe

Uferschwalbe

Ohrenlerche

Feldlerche

Heidelerche

Haubenlerche

Kurzzehenlerche

Kalanderlerche

Kleinspecht

White-backed Woodpecker Weissrückenspecht

Y, TG, KZ

YZ, TG

Y, KZ

TG, kz

yz, KZ, TG

YZ, TG

YZ, TG

YZ, TG

YZ, TG

YZ, TG

YZ, TG, KZ

YZ, TG

Y

Y

Y

Y

YZ, TG

Y

Y

Y

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü

124 Picidae

S. No 	Familya

113

10200

10360

10500

10660

10840

10950

10990

11030

11040

11170

11210

11220

11370

11390

11440

11460

11480

11500

11610

11660

11860

145 Pycnonotidae

146 Cinclidae

147 Troglodytidae

148 Prunellidae

149 Turdidae

150 Turdidae

151 Turdidae

152 Turdidae

153 Turdidae

154 Turdidae

155 Turdidae

156 Turdidae

157 Turdidae

158 Turdidae

159 Turdidae

160 Turdidae

161 Turdidae

162 Turdidae

163 Turdidae

164 Turdidae

Ak kuyruksallayan
Arap bülbülü
Derekuşu
Çıtkuşu
Dağ bülbülü
Çalı bülbülü
Kızılgerdan
Benekli bülbül
Bülbül
Taş bülbülü
Kara kızılkuyruk
Kızılkuyruk
Çayır taşkuşu
Taşkuşu
Boz kuyrukkakan
Kuyrukkakan
Kara kulaklı kuyrukkakan
Ak sırtlı kuyrukkakan
Taşkızılı
Gökardıç
Boğmaklı ardıç

Motacilla alba

Pycnonotus xanthopygos

Cinclus cinclus

Troglodytes troglodytes

Prunella modularis

Cercotrichas galactotes

Erithacus rubecula

Luscinia luscinia

Luscinia megarhynchos

Irania gutturalis

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Oenanthe isabellina

Oenanthe oenanthe

Oenanthe hispanica

Oenanthe finschii

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Turdus torquatus

Ring ouzel

Blue Rock Thrush

Rock Thursh

Finsch's Wheatear

Black-eared Wheatear

Northern Wheatear

Isabellina Wheatear

Stonechat

Whinchat

Redstart

Black Redstart

White-thorated Robin

Nightingale

Thrush Nightingale

Robin

Rufous Bush Robin

Dunnock

Wren

Dipper

Yellow-vented Bulbul

Pied Wagtail

Ringdrossel

Blaumerle

Steinrötel

Felsensteinschmaetzer

Mittelmeersteinschmaetzer

Steinschmaetzer

Isabellsteinschmaetzer

Schwarzkehlchen

Braunkehlchen

Gartenrotschwanz

Hausrotschwanz

Weisskehlsaenger

Nachtigall

Sprosser

Rotkehlchen

Heckensaenger

Braunelle

Zaunkönig

Wasseramsel

Graubülbül,Südwestasien

Bachstelze

YZ, kz, TG

Y

YZ, TG

YZ, kz

YZ TG

YZ, TG

YZ, TG

Y, KZ

YZ, TG

YZ, TG

YZ, KZ, TG

YZ

YZ, TG

TG

Y, KZ, TG

YZ, TG

Y, TG, KZ

Y

Y

Y

Y, TG, KZ

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü

144 Motacillidae

S. No 	Familya

114

11870

11980

12000

12010

12020

12200

12270

12370

12410

12510

12530

12550

12670

12690

12730

12740

12750

12760

12770

13070

13110

166 Turdidae

167 Turdidae

168 Turdidae

169 Turdidae

170 Sylviidae

171 Sylviidae

172 Sylviidae

173 Sylviidae

174 Sylviidae

175 Sylviidae

176 Sylviidae

177 Sylviidae

178 Sylviidae

179 Sylviidae

180 Sylviidae

181 Sylviidae

182 Sylviidae

183 Sylviidae

184 Sylviidae

185 Sylviidae

Karatavuk
Tarla ardıcı
Öter ardıç
Kızıl ardıç
Ökse ardıç
Kamış bülbülü
Uzun kuyruklu ötleğen
Ağaç kamışçını
Bıyıklı kamışçın
Saz bülbülü
Büyük kamışçın
Ak mukallit
Maskeli ötleğen
Kara boğazlı ötleğen
Çizgili ötleğen
Küçük ak gerdanlı ötleğen
Ak gerdanlı ötleğen
Boz Ötleğen
Kara başlı ötleğen
Boz söğütbülbülü
Cıvgın

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Cettia cetti

Prinia gracilis

Lacustella fluviatilis

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus scirpaceus

Acrocephalus arundinaceus

Hippolais pallida

Sylvia melonocephala

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Sylvia curruca

Sylvia communis

Sylvia borin

Sylvia atricapilla

Phylloscopus bonelli

Phylloscopus collybita

Chiffchaff

Bonelli's Warbler

Blackcap

Garden Warbler

Whitethroat

Lesser Whitethroat

Barred Warbler

Rüppel's Warbler

Sardinian Warbler

Olivaceous Warbler

Great Reed Warbler

Reed Warbler

Moustached Warbler

River Warbler

Graceful Warbler

Cetti's Warbler

Mistle Thursh

Redwing

Song Thrush

Fieldfare

Blackbird

Zilpzalp

Berglaubsaenger

Mönchsgrasmücke

Gartengrasmücke

Dorngrasmücke

Klappergrasmücke

Sperbergrasmücke

Maskengrasmücke

Samtkopfgrasmücke

Blassspötter

Drosselrohrsaenger

Teichrohrsaenger

Mariskensaenger

Schlagschwirl

Streifenprinie

Seidensaenger

Misteldrossel

Rotdrossel

Singdrossel

Wacholderdrossel

Amsel

YZ,TG,KZ

YZ TG

YZ, TG, kz

YZ, TG

YZ, TG

YZ,TG

YZ, TG

YZ, tg

Y, tg

YZ, TG

YZ, TG

YZ, TG

YZ, KZ, TG

yz, TG

Y

Y

Y, KZ, TG

KZ, TG

Y, KZ, TG

TG, KZ

Y, KZ

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü

165 Turdidae

S. No 	Familya

115

13120

13140

13150

13350

13430

13470

13480

14370

14410

14610

14620

14640

14690

14790

14810

14820

14860

14870

14900

15080

15150

187 Sylviidae

188 Sylviidae

189 Muscicapidae

190 Muscicapidae

191 Muscicapidae

192 Muscicapidae

193 Aegithalidae

194 Paridae

195 Paridae

196 Paridae

197 Paridae

198 Sittidae

199 Sittidae

200 Sittidae

201 Tichodromadidae

202 Certhiidae

203 Certhiidae

204 Remizidae

205 Oriolidae

206 Laniidae

Söğütbülbülü
Çalıkuşu
Sürmeli çallıkuşu
Benekli sinekkapan
Küçük sinekkapan
Alaca sinekkapan
Halkalı sinekkapan
Uzun kuyruklu baştankara
Ak yanaklı baştankara
Çam baştankarası
Mavi baştankara
Büyük baştankara
Anadolu sıvacısı
Sıvacıkuşu
Kaya sıvacıkuşu
Duvar tırmaşıkkuşu
Orman tırmaşıkkuşu
Bahçe tırmaşıkkuşu
Çulha kuşu
Sarıasma
Kızıl sırtlı örümcekkuşu

Phylloscopus trochilus

Regulus regulus

Regulus ignicapillus

Muscicapa striata

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Aegithalos caudatus

Parus lugubris

Parus ater

Parus caeruleus

Parus major

Sitta krueperi

Sitta europaea

Sitta neumayer

Tichodroma muraria

Certhia familiaris

Certhia brachydactyla

Remis pendulinus

Oriolus oriolus

Lanius collurio

Red-backed Shrike

Golden Oriole

Penduline Tit

Short-toed Treecreeper

Treecreeper

Wallcreeper

Rock Nuthatch

Nuthatch

Krüper's Nuthatch

Great Tit

Blue Tit

Coal Tit

Sombre Tit

Long-tailed Tit

Collared Flycatcher

Semi-collared Flycatcher

Red-breasted Flycatcher

Spotted Flycatcher

Firecrest

Goldcrest

Willow Warbler

Neuntöter

Pirol

Beutelmeise

Gartenbaumlaeufer

Waldbaumlaeufer

Mauerlaeufer

Felsenkleiber

Kleiber

Türkenkleiber

Kohlmeise

Blaumeise

Tannenmeise

Trauermeise

Schwanzmeise

Halsbandschnaepper

Halbringschnaepper

Zwergschnaepper

Grauschnaepper

Sommergoldhaehnchen

Wintergoldhaehnchen

Fitis

YZ, TG

YZ, TG

Y, YZ, TG

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

TG

YZ,TG

YZ,TG

YZ, TG

Y, kz

Y, tg

TG
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186 Sylviidae

S. No 	Familya

116

15190

15230

15240

15390

15490

15580

15590

15670

15720

15820

15840

15910

15920

16040

16110

16360

16390

16400

16490

16530

16540

208 Laniidae

209 Laniidae

210 Corvidae

211 Corvidae

212 Corvidae

213 Corvidae

214 Corvidae

215 Corvidae

216 Sturnidae

217 Sturnidae

218 Passeridae

219 Passeridae

220 Passeridae

221 Passeridae

222 Fringillidae

223 Fringillidae

224 Fringillidae

225 Fringillidae

226 Fringillidae

227 Fringillidae

Kara alınlı örümcekkuşu
Kızıl başlı örümcekkuşu
Maskeli örümcekkuşu
Alakarga
Saksağan
Sarı gagalı dağkargası
Kızıl gagalı dağkargası
Leş kargası
Kuzgun
Sığırcık
Alasığırcık
Serçe
Söğüt serçesi
Kaya serçesi
Kar serçesi
İspinoz
Kara iskete
Küçük iskete
Florya
Saka
Kara başlı iskete

Lanius minor

Lanius senator

Lanius nubicus

Garrulus glandarius

Pica pica

Pyrrhocorax graculus

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Corvus corone

Corvus corax

Sturnus vulgaris

Sturnus roseus

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Petronia petronia

Montifringilla nivalis

Fringilla coelebs

Serinus pusillus

Serinus serinus

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Siskin

Goldfinch

Greenfinch

Serin

Red-fronted Serin

Chaffinch

Snow Finch

Rock Sparrow

Spanish Sparrow

House Sparrow

Rose-coloured Starling

Starling

Raven

Hooded Crow

Chough

Alpine Chough

Magpie

Jay

Masked Shrike

Woodchat Shrike

Lesser Grey Shrike

Zeisig

Stieglitz

Grünling

Girlitz

Rotstirngirlitz

Buchfink

Schneefink

Steinsperling

Weidensperling

Haussperling

Rosenstar

Star

Kolkrabe

Rabenkraehe

Alpenkraehe

Alpendohle

Elster

Eichelhaeher

Maskenwürger

Rotkopfwürger

Schwarzstirnwürger

Y, KZ

Y

Y

Y

Y

Y, KZ

Y

Y

YZ, tg, kz

Y

yz, TG

Y, KZ

Y

Y

Y

Y

Y

Y

YZ, TG

YZ, TG

YZ, TG

Kod No 	Latince 	Türkçe 	İngilizce 	Almanca 	TR Statüsü

207 Laniidae

S. No 	Familya

117

16600

16730

17170

18570

18580

18600

18660

18680

18770

18810

18820

229 Fringillidae

230 Fringillidae

231 Emberizidae

232 Emberizidae

233 Emberizidae

234 Emberizidae

235 Emberizidae

236 Emberizidae

237 Emberizidae

238 Emberizidae

Bahçe kirazkuşu
Kaya kirazkuşu
Kirazkuşu
Kızıl kirazkuşu
Bataklık kirazkuşu
Kara başlı kirazkuşu
Tarla kirazkuşu

Emberiza cirlus

Emberiza cia

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Miliaria calandra

Corn Bunting

Black-headed Bunting

Reed Bunting

Cretzschmar's Bunting

Ortolan

Rock Bunting

Cirl Bunting

Yellowhammer

Sarı kirazkuşu

Emberiza citrinella

Crimson-winged Finch
Hawfinch

Alamecek

Rhodopechys sanguinea

Linnet

Coccothraustes coccothraustes Kocabaş

Ketenkuşu

Carduelis cannabina

Grauammer

Kappenammer

Rohrammer

Grauortolan

Ortolan

Zippammer

Zaunammer

Goldammer

Kernbeisser

Rotflügelgimpel

Haenfling

Y

YZ, TG

Y, KZ, TG

YZ, TG

YZ, TG

Y

Y

yz, KZ

Y, TG, TG

Y

Y
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228 Fringillidae

S. No 	Familya
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