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Kara Akbaba (Aegypius monachus L.) tüm 

dünyada tehdit altında olan bir türdür. Besin azlığı 
ve zehirlenme, türü tehdit eden etkenler arasındadır. 
Tür ile ilgili gerçekleştirilecek koruma 
çalışmalarının, türün besin tercihlerinin 
belirlenerek, bu konuyu da kapsayacak yönde 
yapılması önemli görülmektedir. Bu çalışma, 
Türkmenbaba Dağı Kara Akbaba populasyonunun 
besin tercihini belirlemek amacıyla, Eskişehir İlinin 
güneybatı bölgesinde yer alan Türkmenbaba 
Dağından elde edilen gri top (pellet) örneklerinin, 
laboratuar koşullarında incelenmesi ve 
değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla, 2001 yılından itibaren populasyonun üreme 
dönemi (Şubat–Ekim) içinde yuva çevrelerinden gri 
top toplanmıştır. Gri toplar (n= 120) 20 farklı yuva 
çevresinden elde edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda besin içeriklerinde çeşitli omurgalı 
hayvanlara ait tüy, deri ve kemik parçaları tespit 
edilmiş ve elde edilen veriler literatür verileri ile 
karşılaştırılmıştır. Çalışma verilerini desteklemek 
üzere, ölü olarak bulunan bir Kara Akbaba 
bireyinin mide içeriği de incelenmiştir. Bu bireyin 
mide içeriğinde diğer besin bileşenlerinin yanı sıra, 
iki adet karaçam kozalağının varlığı belirlenmiştir. 
Literatür taramaları sonucunda günümüze dek Kara 
Akbaba bireylerinin kozalak yedikleri ile ilgili 
yayınlanmış herhangi bir veriye rastlanmamıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Aegypius monachus, Kara 
Akbaba, Türkmenbaba Dağı, besin tercihi  
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 Kanat uzunluğu bireyden bireye yaş, 
cinsiyet ve coğrafik orijine bağlı olarak değişkenlik 
göstermektedir. Genellikle passerinlerde dişi 
bireylerin kanat uzunlukları erkeklerden daha 
kısadır. Phylloscopus trochilus (Söğütbülbülü) 
türünün erkeklerinin dişilerden daha büyük olması 
nedeniyle seksüel dimorfizm gösterdiği 
bilinmektedir ve kanat uzunluğu cinsiyet tayininde 
kullanılmaktadır. Erkek bireylerin kanat 
uzunluklarının dişiye göre 2–4 mm daha uzun 
olduğu ifade edilmektedir.  
 2002-2005 yıllarında Kızılırmak Deltası, 
Cernek Halkalama İstasyonunda sonbahar göç 
döneminde toplamda 2686, ilkbahar göç döneminde 
de toplamda 1014 P. trochilus yakalanmış ve 
halkalanmıştır. Kuşlar çalılara paralel olarak kurulu 
sis ağları ile yakalanmış, Ulusal Halkalama 
Programınca temin edilen halkalar takılmış, yaş ve 
cinsiyet tayininden sonra Busse (1995) 
standartlarına uygun olarak yağ skoru, kanat ve 
kuyruk uzunluğu, kanat formülü ve ağırlık gibi 
ölçümler alındıktan sonra kuşlar serbest 
bırakılmıştır.  
 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 69 ve üzeri 
kanat uzunluğuna sahip bireylerin erkek, 67 ve altı 
kanat uzunluğuna sahip bireylerin dişi olduğu 
sonucuna varılmıştır. Dişilerin kanat ve kuyruk 
uzunluklarının erkeklere göre 2 mm daha kısa 
olduğu belirlenmiştir. İlkbaharda göç edenlerin % 
28.5’i dişi, % 71.5’i erkek, sonbaharda ise % 
60.2’si dişi, % 39.8’i erkek olarak tespit edilmiştir. 
İlkbaharda göç edenlerin % 36.9’u genç, % 46.3’ü 
erişkin, % 16.8’i yaşı belirisz, sonbaharda ise % 
80.3’ü genç, % 16.2’si erişkin, % 3.5’i yaşı belirsiz 
olarak belirlenmiştir. İlkbahar döneminde erkek 
bireylerin dişilere göre daha erken göç ettiği 
belirlenirken sonbaharda bu tür bir fark 
gözlenmemiştir. İlkbahar ve sonbahar döneminde 
genç – erişkin ve dişi – erkek oranlarının 
birbirinden farklılık göstermesi bu türün ilkbahar ve 
sonbaharda farklı bir göç stratejisine sahip 
olduğunun göstergesi olabilir.  
  


