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Bir zamanlar ilkel komünal toplumdaki gibi genetik ﬂifresi avc›l›k ve do¤a tutkular›n› içeren genleri bünyesinde bar›nd›ran bir
kimlik, avc›l›¤› bir nedenle b›rak›p do¤an›n içinde kalma arzusunu kendine ve çevresindekilere yararl› bir biçimde sürdürmek iste¤ini eyleme geçirmek istemiﬂ.
‹ﬂ seyahati s›ras›nda ‹ngiltere’de sat›n ald›¤› Collins’in kuﬂlara
ait bir kitab›n› hep yan›nda taﬂ›m›ﬂ ve yetersiz ingilizcesi ile onlar› gün be gün tan›maya gayret etmiﬂ. Bu konuda ülkemizde yeterli kaynak bulunmamas› sürekli içini ac›tm›ﬂ. Bu arada ülkemizde
bu konuda ‘üstat’ olan kuﬂcularla kuﬂ dernekleri ile iliﬂki içinde
olmaya gayret etmiﬂ ve tutkusunu sürdürebilir hale getirmek için
herﬂeye katlanm›ﬂ.
Çekti¤i s›k›nt›lar› baﬂkalar›n›n çekmemesi için herkesin kullanabilece¤i “Kuﬂ Gözlemcisinin Cep Kitab›” olabilecek bir kayna¤›
ülkemiz kuﬂ tutkunlar› için üretmeye karar vermiﬂ. ﬁimdi elinizde bulunan kitab› ﬂeçmiﬂ, telif hakk›n› alm›ﬂ, aylarca bu konuda
uzman kiﬂilere tercüme ettirmek için u¤raﬂm›ﬂ, yine bu konuda
tutkun bir kuﬂçuya redakte ettirmiﬂ, tamam›n› sat›r sat›r gözden
geçirerek tasar›mc›ya iletmiﬂ, orjinal kitapta bulunmayan Latince
isimleri ve Euring kodlar›n› baﬂl›klara ilave etmiﬂ ve elinize ulaﬂt›rabilmiﬂtir.
Do¤ada neler oldu¤unu bilmemiz bizim do¤ay› ve kendi benli¤imizi kurtarmam›z yolunda att›¤›m›z ad›mlardan biri olabilir.
Do¤ada hangi hayvanlar›n hangi nedenlerle yok oldu¤unu daha
kolay alg›lar, daha çabuk eyleme geçebiliriz. Batakl›¤›n kurutulmas›n›n art›k hangi kuﬂlar› göremeyece¤imizin, ormanl›k bir alan›n yerleﬂime aç›lmas› hangi sesleri art›k duymayaca¤›m›z›n iﬂareti olabilir.
Bu kitapta mutlaka gözden kaçan hatal› sat›rlar bulunacakt›r.
Lütfen onlar› iﬂaret edip ilgili noktaya ulaﬂmas›n› sa¤lay›n›z. Daha
iyileri üretilene kadar cebimizde taﬂ›yabilece¤imiz çok fazla kayna¤›m›z yok.
Bu kitaptan elde edilecek gelirin tamam› kuﬂ araﬂt›rmalar›nda
çal›ﬂmalarda bulunan derneklere b›rak›lm›ﬂt›r.
Dileriz bu kitap bu konuda bilgiye ihtiyac› olanlar›n iﬂlerine yarar
ve insanlar›n kuﬂlara olan sevgisi her tarafa yay›l›r.
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Kaya Kartal› Golden Eagle
Aquila chrysaetos

02960

iMNS

ﬁah Kartal Imperial Eagle

02950

Aquila heliaca
‹spanyol Kanatlar›n› süzülürken düz,
k›vr›k ya da yukar› kalk›k tutar

Süzülürken kanatlar›n› düz tutar
Dönerek yükselirken
kanatlar›n› yukar› kald›r›r
▼

& Eriﬂkin
Büyük, geniﬂ
kanatl›, firar
hatt› kavisli

Do¤u,
eriﬂkin
Beyaz
“pantolon
ask›s›”

& ‹spanyol
Çok koyu renkli,
iki renkli kuyruk

▼

& Eriﬂkin
Daha küçük,
dar kanatl›

% Do¤u
& Genç

% Do¤u, ergen
Alt taraf› siyah benekli

Biçimli kanatlar,
uzun baﬂ ve kuyruk

% Ergen
Gösteri uçuﬂu s›ras›nda
dal›ﬂ› muhteﬂemdir

▼

% Eriﬂkin

▼

& Eriﬂkin

% Genç
Parlak beyaz
kanat lekeleri
ve kuyruk dibi

Eriﬂkin
Kanat
üstünde
aç›k renk
bant

Genç. aç›k renk
primer lekesi

% Kaya kartal›
Geniﬂ kanatlar

Genç Parlak
kahverengi

▼

Do¤u, genç ▼

& Eriﬂkin
Eriﬂkin
Yaﬂland›kça
soluklaﬂ›r

Da¤lar›n ve yalç›n kayal›klar›n çok iri, ancak zarif ve yak›ﬂ›kl› bir kartal›d›r.
‹rilik aç›s›ndan etkileyici, ama hareketleri bak›m›ndan zariftir. Uzun bir
baﬂ›, uzun, kare ve geniﬂ bir kuyru¤u, uzun kanatlar›nda ise “S” ﬂeklinde
ç›k›nt› yapan firar hatt› vard›r. Kanatlar›n› süzülürken düz, dönerek
yükselirken hafifçe ‘V’ ﬂeklinde tutar; aﬂa¤›ya do¤ru dal›ﬂ yaparken
kanatlar›n› geniﬂ ve ç›k›nt›l› bir damla ﬂeklinde geriye do¤ru büker. Eriﬂkini
lekeli koyu kahverengi ve kremsi-sar›d›r, boynu, kafas›n›n üstü ve
genellikle kanat ortas› aç›k renktir, kuyru¤unun dibinde de daha aç›k olan
baz› yerler vard›r. Uçuﬂ teleklerinin alt taraflar› koyu grimsidir, kanad›n
firar hatt› daha koyu ve çok hafif çizgilidir. Genci çok koyudur, ancak altta
kanad›n›n ortas›nda ve primerlerinin üstünde büyük beyaz leke bulunur;
beyaz kuyru¤unun ucu geniﬂ ve siyaht›r. Yaﬂland›kça daha kahverengileﬂir
ve beyazl›k kaybolur. Genelde sakindir, ancak aras›ra tekrarl› ve flüt sesini
and›ran ›sl›¤›ms› ötüﬂler yapabilir.
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Kuyruk: genç
9 yaﬂa kadar

▼

Genç

% Do¤u, genç
Çizgili gövde

‹spanyol,
eriﬂkin
Beyaz
“omuzlar”

Ormanlar›n ve aç›k alanlar›n iri ve hantal bir kartal›d›r. Geniﬂ bir baﬂ› ve uzun
kuyru¤u vard›r; kanatlar›n› oldukça düz ya da hafifçe ‘V’ ﬂeklinde tutar.
Eriﬂkini koyu kahverengidir, aç›k sar›ms› baﬂ›, beyaz omuz lekeleri, geniﬂ ve
siyah›ms› ucu olan aç›k gri bir kuyru¤u vard›r; kanat alt›ndaki örtü tüyleri
koyu renktir. Genci uçuk sar›ms› kahverengi ve çizgilidir (özellikle gö¤sü),
geniﬂ ve kremsi kuyruk sokumu, aç›k renk bir firar hatt›, aç›k renk iç
primerleri, kanat örtüleri üzerinde kanatlar› aç›k durumdayken çift çizgi
oluﬂturan, aç›k renk lekeler vard›r. ‹spanyol formunun eriﬂkini siyah›ms›d›r,
kahverengimsi sar› baﬂ›, iki renk tonunda kuyru¤u, kanat örtülerinde ve
“omuzlar›” üzerinde dikkat çekici beyaz bir leke bulunur. ‹spanyol formunun
genci k›z›l kahverengidir, ancak alt taraf› çizgili de¤ildir, uçuﬂ telekleri ve
kuyru¤u koyu renktir, kanat örtüleri boyunca uzanan beyaz bir bant
bulunur, kanad›n›n firar hatt›, kuyru¤unun ucu ve kuyruk sokumu beyazd›r.
‹ç primerleri aç›k renktir. S›kça, çok heceli, havlamaya benzer ﬂekilde öter.
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ÖRÜMCEKKUﬁLARI, SI⁄IRCIKLAR & KARGAG‹LLER
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Saksa¤an Magpie
Pica pica

ÖRÜMCEKKUﬁLARI, SI⁄IRCIKLAR & KARGAG‹LLER

15490
‹spanya’da gözün arkas›nda
mavi leke olabilir

H›zl› kanat
vuruﬂlar›yla
uçuﬂu düzdür

Pyrrhocorax pyrrhocorax

15590
% Eriﬂkin
Geniﬂ
kanatlar,
k›sa kuyruk

Gençlerin gagas›
mat turuncu
Genç çentikli kuyruk

Kaba tüylü
kuyruk alt›

Tarlalar, orman kenarlar›, parklar ve banliyölerin yayg›n kuﬂudur. Kuyru¤u
uzun ve sivri, giysisi ise göz al›c› derecede siyah ve beyazd›r. Baﬂ›, s›rt› ve
gö¤sü mat siyah; omuzlar› ve alt taraf› beyazd›r. Kanatlar› parlak çelik
mavisidir, ancak kanatlar›n› açt›¤›nda uçlar›n›n oldukça beyaz oldu¤u
görülür. K›ç› ve kuyruk sokumu siyah, kuyru¤u parlak yeﬂil ve mordur.
Güçlü, h›zl› ve düzgün kanat ç›rp›ﬂlar› ile uçuﬂu süratlidir. Sesi gür bir ‘çak
çak çak çak’.

a NS

Mavi Saksa¤an Azure-winged Magpie

15470

Cyanopica cyana
Eriﬂkin
Kanatlar ve kuyruk
mavi, baﬂl›k siyah
Düzenli hanat
vuruﬂlar›yla düz,
do¤rudan uçuﬂ

& Eriﬂkin
Kanat uçlar›
kuyru¤uyla eﬂit

E¤ri
k›rm›z›
gaga
% Eriﬂkin

K›rm›z›
bacaklar

Sarp yarlar, yüksek zirveler ve otlaklar›n kolay telaﬂa kap›lan, çevik ve
gürültücü kargas›d›r. Tamamen parlak siyah renklidir, kanatlar› üzerinde
mavimsi bir p›r›lt› bulunur. Gagas› k›rm›z› ve aﬂa¤› do¤ru hafifçe k›vr›k,
bacaklar› k›rm›z›d›r. Uçuﬂ s›ras›nda kuyru¤u kare ve k›sa, kanatlar› uzun ve
kare, kanat uçlar› derin parmakl›d›r; kanat örtüleri alt tarafdaki uçuﬂ teleklerinden daha koyu görünür. Uçuﬂu derin dalgalanmalar ve dal›ﬂlar ile sekmelidir. Sesi gür, ç›nlayan ve patlamay› and›ran bir ‘çii-ovv!’ ya da ‘piiyah’.
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Sar› Gagal› Da¤ Kargas› Alpine Chough
Pyrrhocorax graculus

15580
% Eriﬂkin
Uzun
kuyruk,
kabar›k
kanatlar
& Eriﬂkin
K›sa kuyruk

Genç

K›rm›z› gagal› da¤
kargas›ndan daha uzun,
daha yuvarlak kuyruk,
daha yuvarlak kanatlar;
belirgin olarak iki tondan
oluﬂan kanat alt›
Mavi rengi
giderek solar ve
daha morumsu
hale gelir

‹ber çam ormanlar›n›n ince ve zarif saksa¤an›d›r. A¤açlar›n gövdesi
civar›nda ve gölgelikte beslenirken genelde girgin, aktif ve çeviktir. Parlak
siyah baﬂl›¤› yanaklar›na kadar uzan›r; boynu ve bo¤az› beyazd›r. Gövdesi
mat grimsi-bejdir, alt taraf› soluk renkli, kanatlar› ve kuyru¤u aç›k grimsimavidir. Kanat, kuyruk ve gövde renkleri aras›nda pek kontrast yoktur.
Sesi genizden gelen ve gittikçe yükselen bir ‘briiii’; tak›rdamal› bir ‘krrrrrrr’.
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Akrobatik hareketlerle
süzülürek uçar

Parlak giysili

Gençler
daha mat
renkli ve
k›sa kuyruklu

Genç
Benekli baﬂl›k

K›rm›z› Gagal› Da¤ Kargas› Chough

& Eriﬂkin
Dar
kanatlar,
uzun
kuyruk

Eriﬂkinler
Kanatlar parlak
mavi, kuyruk
yeﬂil ve mor

Uzaktan
siyah beyaz
görünür

hkwJ

Düz kuyruk alt›

K›sa,
sar› gaga,
mercan
k›rm›z›s›
bacaklar

Genç

Eriﬂkin

Zirveler ve sarp yamaçlar civar›nda ve da¤lardaki s›k ekili meralarda genellikle k›rm›z› gagal› da¤ kargas› ile birlikte görülen bir yüksek irtifa kargas›d›r. Parlak siyah renklidir. Gagas› sar›, kal›n ve hafifçe aﬂa¤› k›vr›k,
bacaklar› k›rm›z›d›r. Yerdeyken kuyru¤u uzun görünür; uçuﬂ s›ras›nda
kuyru¤u oldukça yuvarlak, kanatlar› k›rm›z› gagal› da¤ kagras›n›nkinden
daha yuvarlakt›r ve kanat uçlar› onunki kadar derin parmakl› de¤ildir;
koyu renk örtüleri belirgindir. Sürülerden koro halinde duyulan sesi gür,
ince ve tiz bir ‘ﬂriiiii’, keskin bir ‘ziiiii’, daha pes bir ‘kruu’.
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Küçük Sumru Little Tern
Sterna albifrons

06240

Genç
Koyu gaga,
koyu kanat üstü,
çizgili s›rt

▼

Eriﬂkin
Kanat
ön kenar›
siyah

Alle alle

06470

Üst taraf› koyu, skapular
kenarlarda beyazl›k yok

Koyu
kanat alt›,
beyaz
kar›n

Genç

Üreme döneminde
%‘in kuyruk
çatal› uzar

Küçük Alk Little Auk

K›ﬂ

Üreme
dönemi
kurba¤aya
benzer profil;
siyah gö¤üs

K›ﬂ

▼

Eriﬂkini küçük,
sinirli ve
gürültücüdür;
h›zl› uçar

a nlhJ

▼

K›ﬂ
▼

Her mevsimde
aln› beyaz, gaga sar›, gaga
ucunda minik siyah

Yaz
Turuncu-sar› bacaklar

Deniz k›y›lar›n›n minik, h›zl› ve aç›k renkli bir sumrusudur, aln› her zaman
beyazd›r. Tepesi siyah, s›rt› gümüﬂ rengi, gövdesi beyaz, kuyru¤u k›sa,
çatall› ve beyazd›r. Üstten kanat ucunda kama ﬂeklinde siyahl›k vard›r.
Gagas› sar›, oldukça kal›n ve kama ﬂeklindedir, gaga ucu koyudur.
Bacaklar› turuncu-sar›d›r. Gencinin üst taraf› koyu çizgilidir, kanat önünde
koyu renk bir çizgi vard›r, gagas› siyah›ms›d›r. Sesi h›zl› ve tedirgin bir ‘kittiri kittirit’ ya da törpü sesini and›ran bir ‘kret’.
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Hazar Sumrusu Caspian Tern
Sterna caspia

06060

Genç

Eriﬂkin
Aç›k gri,
k›sa kuyruk,
iri kafa ve gaga

Genç
Eriﬂkin
Kanat
ucunda
büyük
siyah leke

K›ﬂ ▼

Koyu gaga ucu
kaybolabilir

Minik, bodur ve t›knaz bir deniz kuﬂudur, kafas› yuvarlakt›r ve kurba¤a kafas›na benzer, gagas› k›sa ve kal›nd›r. Yaz›n kafas› ve gö¤sü siyaht›r. K›ﬂ›n siyah tepesi gözün aﬂa¤›s›na kadar uzan›r, gövdesinin bunun d›ﬂ›nda kalan alt
taraf› tamamen beyazd›r. Üst taraf› siyaht›r ve üst omuz tüyleri üzerinde ince, beyaz çizgiler vard›r. Uçuﬂu titrek ve daha ziyade k›y› kuﬂu hareketleri gibidir, uçuﬂ s›ras›nda dar kanada do¤ru uzanan beyaz firar hatt› görülür. Eriﬂkinleri kanatlar›n› minik bir pufla gibi hafifçe açarak dalar.
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Denizpapa¤an› Puffin
Fratercula arctica

06540
Üreme
dönemi
5+ yaﬂ

Üst taraf› tamamen siyah;
t›knaz, kocaman kafal›

Üreme
dönemi
4-5 yaﬂ

1. y›l

Üreme
dönemi
2-3 yaﬂ

1. y›l. ‹nce
kuyruk band›

Eriﬂkin, k›ﬂ

▼

Eriﬂkin,
k›ﬂ
Genç
eriﬂkin
Eriﬂkin,
k›ﬂ

Eriﬂkin,
üreme
dönemi
tepesi
siyah ve uzun
tüylü, gaga iri,
bacaklar siyah

En büyük sumrudur, küçük gümüﬂ mart›dan daha büyüktür. Tepesi
kabar›k ve siyah, gagas› çok büyük (ancak orant›s›z de¤il) ve k›rm›z›,
bacaklar› siyaht›r. Kanat alt›n›n uç k›sm›nda siyah›ms› bir bölge vard›r.
Uçuﬂ s›ras›nda uzun ve köﬂeli kanatlar›, k›sa kuyru¤u ve iri kafas› göze
çarpar. Gencinin üst taraf› daha koyu çizgili, tepesi ise s›k çizgilidir ancak
belirgin beyazl›k yoktur; gagas› turuncu-k›rm›z›, gaga ucu koyudur. Çok
fazla su s›çratarak dalar. Uçuﬂ sesi bo¤uk ve bal›kç›l› and›ran bir ‘krii-ahk’.
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Genç/
1.k›ﬂ

Eriﬂkin,
üreme
dönemi

Turuncu bacakl› siyah-beyaz bir alktir. Yaz›n eriﬂkinin gri-siyah tepesi ve
grimsi yüz ‘diskini’ saran bir gö¤üs kuﬂa¤› vard›r. Gagas› fazlas›yla k›rm›z›,
sar› ve mavi-gridir. K›ﬂ›n gagas› daha küçük ve mat, yüzü ise daha koyu
gridir. Gencinin gagas› daha da ufak ve üçgensidir, son derece koyu gridir.
Kanad›nda beyaz firar hatt› yoktur. Geriye do¤ru çekti¤i kanatlar› ile uçuﬂu
h›zl›, alçaktan ve düzdür, uçuﬂ s›ras›nda kanatlar›ndan p›rlama sesi ç›kar.
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