MISIR MEYVE YARASASI

N
Y
SO
RE
B‹

0
50

UÇAN KÖPEKLER
Filmlerin çirkin ve u¤ursuz olarak tan›tt›¤› yarasalar, gerçekte son
derece yetenekli ve etkileyici canl›lar. Türkiyedeki otuz beﬂ tür yarasadan biri
olan “uçan köpekler” vampir iftiralar›na karﬂ›n sadece meyveyle besleniyorlar.
Gecelerin sahibi bu esrarengiz canl›, Türkiye’nin Akdeniz k›y›lar›nda
var oluﬂ savaﬂ› veriyor.
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vrupa ile Asya’y› birleﬂtiren ve tür
çeﬂitlili¤i aç›s›ndan Afrika’ya do¤ru bir
köprü gibi uzanan ülkemiz, her üç k›tan›n ortas›nda bulunuﬂu ve bunlar›n etkisi alt›nda kalmas› nedeniyle di¤er canl›lar›n ço¤u gibi yarasa türleri aç›s›ndan da zengindir. ﬁimdilik bilinen 35 türü ile Avrupa’n›n tamam›
kadar tür say›s›na sahiptir.
Yarasalar, insano¤lunun var oluﬂundan çok daha
önceleri ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹nsanla tan›ﬂt›ktan sonra da
as›rlar boyunca haks›z yere kötü bir üne sahip olmuﬂlard›r. Oysa bizler, baﬂta sivrisinekler olmak üzere binlerce, milyonlarca zararl› böce¤i ortadan kald›ran bu gece bekçileri sayesinde daha rahat uyuyabiliriz. Genellikle çirkin, i¤renç veya sevimsiz olarak nitelendirilen bu hayvanlar›n, filmlerin de etkisiyle,
“vampir” olduklar› zannedilir. Dünyan›n pek çok yerinde oldu¤u gibi Anadolu’da da s›kça rastlanan bu düﬂünce, yarasalar›n yok edilmesinde oldukça etkilidir.
Dünyada bugün için bilinen ve tan›mlanan 1095 kadar yarasa türünden sadece Güney Amerika’n›n Amazon bölgesinde yaﬂayan üçü “vampir yarasa” tan›m›na
uyar. Bunlar›n keﬂfi de 19. yüzy›lda gerçekleﬂmiﬂtir.
Halbuki “vampir” kelimesinin ortaya ç›k›ﬂ› çok daha
eskilere, Osmanl› tarihinde Türkleri kaz›¤a oturtarak iﬂkence ile öldüren asi Kaz›kl› Voyvoda’ya kadar
gitmektedir. “Kont Dracula” olarak da bilinen bu ﬂahsiyetle vampir yarasalar aras›ndaki tek ortak nokta kan
emmektir. Bu yarasalar›n yaﬂamas› için “kan emmeleri” gerekir. Ancak emilen kan, insanlardan de¤il, tapir, at gibi daha çok büyük memelilere aittir. Di¤er taraftan düﬂünülecek olursa, her canl› yaﬂamak için beslenmek ve ço¤u zaman da öldürmek zorundad›r. Mesela tilki fareleri, y›lanlar›, kümes hayvanlar›n› öldürür. Ülkemizde yaﬂayan 35 türden 34’ü de böceklerle,
kalan bir tür ise meyveyle beslenir.
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Atatürk’ün modern üniversiteler kurmak üzere
Türkiye’ye davet etti¤i Alman Profesör Kurt Kosswig
ilk kez Hatay’da rastlam›ﬂ bu Afrikal› dostlar›m›za. Bilimsel ismi Rousettus aegyptiacus olup E. Geoffroy taraf›ndan 1812’de ilk kez M›s›r’da tan›mland›¤› için
“M›s›r meyve yarasas›” veya baﬂlar› bir köpe¤inkini
and›rd›¤›ndan “uçan köpek” ya da “uçan tilki” adlar›yla bilinir. Meyve yarasalar›, Eskidünya k›talar› olarak
tabir edilen Afrika ve Asya’n›n güneyindeki s›cak
bölgeler ile Okyanusya adalar›na kadar geniﬂ bir da¤›l›m gösterirler. Bunlardan sadece biri, M›s›r meyve
yarasas› Afrika’n›n büyük bir k›sm›nda, ayr›ca Arabistan Yar›madas› üzerinden Hindistan’a kadar uzanan geniﬂ bir alanda yaﬂamaktad›r. En kuzeyde ise
K›br›s ve Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’ne kadar ulaﬂ›rlar. Akdeniz Bölgesi’nin nemli ve s›cak iklimi, aralar›nda bukalemun (Chamaleo chamaleon), Nil kaplumba¤as› (Trionyx triunguis), koyu renkli Afrika akrebinin (Scorpio maurus) de bulundu¤u pek çok Afrika
kökenli hayvan gibi, meyve yarasalar›n›n yaﬂamas›na
da imkan sa¤lar.
M›s›r meyve yarasas› çöl, yar› çöl ve tropikal ya¤mur ormanlar› dahil olmak üzere, deniz seviyesinden
da¤lardaki ormanlara kadar çok çeﬂitli habitatlarda bulunabilir. En yayg›n olarak ormanl›k habitatlarda görülürler. Türkiye'dekiler, çevresinde kaynanadili, kiraz, Trabzon hurmas›, dut, zamzalak, incir, erik, kay›s›, maltaeri¤i, elma gibi etli ve sulu meyvelerin yetiﬂtirildi¤i meyve ve narenciye bahçelerine yak›n, büyük,
karanl›k ma¤aralarda, ﬂehir içinde terk edilmiﬂ büyük
binalarda, baraj suyu boﬂalt›lan büyük tünellerde, bazen çok s›k yaprakl› a¤açlar›n kovuklar›nda bulunur.
Yaz›n yerleﬂim yerleri civar›ndaki palmiye, yenidünya ve di¤er baz› meyve a¤açlar› civar›nda uçarken ya
da a¤açlardan meyve kopart›rken de görülebilir.
Gececi olarak yaﬂayan bu türün, ›ﬂ›¤a karﬂ› taham-

M›s›r meyve yarasas›, Afrika’n›n büyük bir
k›sm›nda, ayr›ca Arabistan Yar›madas›
üzerinden Hindistan’a kadar uzanan geniﬂ
bir alanda yaﬂ›yor. Yaﬂama alanlar› en
kuzeyde K›br›s ve Türkiye’nin Akdeniz
Bölgesi’ne kadar ulaﬂ›yor.
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1812’de ilk kez M›s›r’da
tan›mland›¤› için bu ad› alan “M›s›r
meyve yarasas›”n›n baﬂ› bir
köpe¤inkini and›rd›¤› için “uçan
köpek” ya da “uçan tilki” adlar› ile
de biliniyor. Meyve yarasalar›,
k›ﬂlar›n ›l›man geçti¤i, nadiren kar
ya¤an ve y›l boyu pek çok
meyvenin yetiﬂti¤i yerlerde yaﬂ›yor.

Ülkemizdeki toplam say›lar›n›n 5 bin civar›nda oldu¤u
tahmin edilen meyve yarasalar›n›n yaﬂad›klar› bilinen
ma¤aralar en çok Do¤u Akdeniz’de bulunuyor.
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neminde) do¤arlar. Her bat›nda esasen tek, bazen ikiz
yavru dünyaya gelir. Yavrular do¤duklar›nda gözleri
kapal›, kulaklar› katlanm›ﬂ ve az k›ll›d›r; her birinin
a¤›rl›¤› da anas›n›n yaklaﬂ›k beﬂte birine eﬂittir. On
gün içinde gözler, 12 günden sonra da kulaklar katlanm›ﬂ durumdan aç›k hale geçer. Yavrular, alt› hafta
kadar süren emzirme dönemi boyunca anaya yap›ﬂ›k
halde bulunur. Geliﬂme, ilk alt› hafta boyunca h›zl›d›r
ama sütten kesilince yavaﬂlar. Sütten kesilen yavru,
kolonideki di¤er yavrular›n ço¤u ile birlikte, konakta
kal›r. Ana yarasa, yavrusunu k›smen kokusundan tan›yabilir. Dokuz veya 10 hafta sonra yavru uçmaya
baﬂlar. Ancak bir süre daha analar› ile birlikte kolonide yaﬂamay› sürdürürler. Eﬂeysel olgunluk, diﬂilerde
birinci y›ldan sonra gerçekleﬂirken; erkekler, biraz daha geç olgunlu¤a ulaﬂ›r.
M›s›r meyve yarasas› için uluslararas› antlaﬂmalarda özel bir koruma söz konusu de¤ildir. Türkiye’de
say›lar› çok fazla olmasa da da¤›l›ﬂ gösterdi¤i di¤er ülkelerin ço¤unda oldukça yayg›nd›r. ‹srail'de ürünlere verdikleri zarar›n önlenmesi amac›yla 1950'lerin
sonundan 1980'lere kadar zehirlenmiﬂlerdir. Bu uygulama, ancak meyve yarasalar›n›n ürünlere verdi¤i
zarar›n di¤erlerine göre asgari düzeyde oldu¤u ve s›n›rl› bir populasyonun bunu yapt›¤› ö¤renildikten
sonra kald›r›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan yedikleri meyvelerin tohumlar› ve baz› çiçeklerin polenlerinin yay›lmas›n› sa¤larlar. Bu yarasalar, bir tar›m zararl›s› olarak
nam salm›ﬂlard›r. Ancak son deliller, bu türün sadece
ticari de¤eri olmayan ve iyice olgunlaﬂm›ﬂ meyveleri
yedi¤i yönündedir. Hatay ve ‹çel illerinde alt› y›ld›r

sürdürdü¤ümüz çal›ﬂmalar da bu görüﬂleri do¤rulamaktad›r.
Normal ﬂartlarda özellikle Antakya yöresinde zannedildi¤i gibi olgunlaﬂan meyvelere zarar vermedikleri halde; boﬂ yere öldürülmektedirler. Esasen Afrika
kökenli olan meyve yarasalar›n›n yaﬂad›¤› belli baﬂl›
yerler, ‹çel ve Hatay vilayetleridir. Ülkemizdeki toplam say›lar› 5-6 bin civar› olarak tahmin edilen meyve yarasalar›n›n yaﬂad›klar› bilinen üç büyük ma¤aradan biri Tarsus’ta ikisi Hatay’dad›r. Yurdumuzda ilk
kez tespit edildikleri ma¤arada 1950’lerde say›lar› yüzlerle ifade edilirken, çevredeki çiftçiler ile halk›n
yapt›klar› ilaçlamalar sonucu, say›lar› 1996’da 8-10 bireye kadar düﬂmüﬂ; 1999’da ise hiçbir temsilcilerine
rastlanamam›ﬂt›r. Eski konaklar›ndan olan Adana’daki Eski Milli Mensucat Fabrikas›’na ise art›k u¤ramamaktad›rlar. Yak›n gelecekte bu türün ülkemizde
yok olmas› hiç de ﬂaﬂ›lacak bir tahmin olmasa gerek-

tir. Bu nedenle baﬂta Hatay ve ‹çel’deki ma¤aralar›n
acilen koruma alt›na al›nmas› gerekmektedir.
Dünyan›n gittikçe artan ekolojik problemlerine
ba¤l› olarak baﬂta böcek ilaçlar› ve suni gübrelerin yo¤un kullan›m› gibi çevreyi kirleten unsurlar, yarasalar› da do¤rudan etkilemektedir. H›zl› kentleﬂme ve
yeni tar›m alanlar›n›n aç›lmas› nedeniyle yarasalar›n
yaﬂad›klar› alanlar giderek tahrip olmaktad›r. Oysa yeni yap›lan binalarda yarasalar›n yaﬂamas›na uygun
çat› veya duvar girintilerinin ya da aç›kl›klar›n›n b›rak›lmas› yaﬂama ﬂanslar›n›n artmas›n› sa¤layacakt›r.
Di¤er taraftan elinde sapanla yarasalara taﬂ atan veya
onlar› yakan çocuklar›n yan› s›ra pek çok eriﬂkin insana da s›kça rastlamak mümkündür. Yol ve baraj yap›m›, s›k s›k ç›kan orman yang›nlar›, yaﬂama alanlar›n›n bozulmas›, yarasalar›n tükenmesine neden olan di¤er faktörlerdir. Bu çok özel varl›klar›n korunmas› için
Türkiye’deki bütün insanlar sorumluluk taﬂ›maktad›r.

EN MISIR MEYVE YARASASI Rousettus aegyptiacus
Tehlikede

Erginde s›rt gri kahverengi, kar›n kirli devetüyü rengindedir. Kürk k›llar› k›sa ve kabad›r.
Önkol uzunlu¤u 8.2-10 cm. kanat aç›kl›¤› 48-65 cm’dir.
MARK HULME / YEﬁ‹LATLAS

mülü olmad›¤›ndan karanl›k ma¤aralar› tercih eder.
Meyve ile beslenen bu yarasalar, öncelikle sulu ve tatl› meyvelerle, bazen narenciye ile beslenirler. Hurma,
guava, mango, sycamore, dut ve incir, mönülerindeki baﬂl›ca besinlerdir. Ayr›ca çiçek nektar› ve ara s›ra
protein ihtiyac› için böcek de yerler.
Besinin yerini koklayarak tespit ederler. Yarasa,
bir a¤aca tüner ve a¤aç dallar› boyunca gezinir; meyveye ulaﬂmak için kanatlar› arac›l›¤›yla hareket eder ve
ortam› koklar. Besin genellikle sap›ndan kopar›larak
uza¤a taﬂ›nmadan do¤rudan yenir. Ancak ana yarasalar, a¤›z dolusu yiyece¤i tünekteki yavrular›na taﬂ›rlar.
Suyu ise düz bir yüzey üzerinden alçaktan uçarken,
gö¤sünü suya sokup kürkünden yalayarak içerler.
M›s›r meyve yarasas›, ekolokasyon yetene¤ine
sahip az say›daki meyve yarasas›ndan biridir. Ekolokasyon, karanl›kta yön bulmaya yard›m eder ve k›smen bu tür taraf›ndan kullan›lan tüneklerde yard›mc›d›r. Diliyle ç›kartt›¤› ritmik ç›nlama sesleri ile k›sa
ve geniﬂ bantl› ses dalgalar› yayar.
Tipik olarak y›lda iki kez ürer ve yavrular›n› sonbahar ve ilkbaharda dünyaya getirirler. Do¤um sezonu, bölgelere göre de¤iﬂkendir. Erkek ve diﬂi, çiftleﬂmeden sonra bir arada kalmazlar. Üreme mevsimi boyunca, anaç gruplar› oluﬂturan diﬂiler ile bekâr gruplar› oluﬂturan erkekler ﬂeklinde cinsiyete göre ayr›l›rlar. Akdeniz Bölgesi’nde yaz aylar›nda yap›lan çal›ﬂmalarda kolonilerde ço¤unlukla diﬂi bireylere rastlanmas› bunu do¤rulamaktad›r.
Gebelik süresi, 105-107 gün kadar olup yavrular,
ekim-kas›m aylar›nda (Türkiye'de nisan-may›s dö-

Yaﬂam ortam›: Meyve bahçelerine yak›n büyük ve karanl›k ma¤aralar ile boﬂ binalar.
Da¤›l›m›: Do¤u Akdeniz (Adana, Hatay, ‹çel), nadiren Orta ve Bat› Akdeniz (Antalya).
Dünyadaki da¤›l›m›: Afrika ve ›l›man Asya.
Tehditler: Zehirlenme, tar›m ilaçlar› ve uygun yaﬂama ortamlar›n›n azalmas›.
Yaﬂad›¤› yüseklik: Türkiye’de 0 - 600 m.

Türkiye populasyonu:

t Yaklaﬂ›k 5000 birey.
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