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ÖZET 

 

“Isparta Yöresinde Yaban keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777’nin  

Populasyon Ekolojisi” 

 

Yaban keçisi’nin populasyon ekolojisi üzerine yapılan bu çalışma, 2001-2005 yılları 

arasında Isparta il sınırları içinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma, genel sörvey, 

envanter ve münferit gözlemler olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu 

süreç içinde öncelikle avcılar ve yöre halkıyla röportajlar yapılmıştır. Sonrasında 

elde edilen verilere dayanılarak yaban keçisinin bulunduğu söylenilen tüm mevkiler 

yaz ve kış mevsimlerinde, doğum sonrası ve üreme dönemi periyotları içinde 

gidilerek gözlenmiş ve bu gözlemler sonucunda  hayvanın bulunduğu üç alan 

(Müezzinler, Yeşilyurt ve Aşağıgökdere) belirlenerek çalışma buralarda 

yoğunlaştırılmıştır. Belirlenen bu alanlarda yapılan envanter çalışmalarında memeli 

populasyonlarında kullanılan yoğunluk tahmin metotlarından “Belirli Noktalarda 

Bekleyip Sayma / Nokta Sayım” metodu kullanılmıştır. Bunun yanısıra, bu tarihler 

arasında özellikle habitat envanteri ve populasyon karakteristiklerine ait verileri elde 

etmek için münferit olarak arazi gözlemleri yapılmıştır. Çalışma süresince toplam 

155 gün arazide kalınmıştır.  

Bu çalışmada 448 gözlem yapılmış, populasyon büyüklüğü 267 olarak tespit 

edilmiştir. Cinsiyet oranları; %28 erkek, %24 dişi ve %45 yavru olarak 

belirlenmiştir. Populasyon yoğunluğu 1.49 hayvan/100 ha., yaklaşık erkek/dişi oranı 

1:0.86 dır. Dişilerin %70 2, %27 1 ve %3 oranında 3 yavru doğurdukları 

gözlenmiştir. Yılda dişi başına düşen yavru miktarı ise yaklaşık 1.76, kısır dişi oranı 

ise %6 dır.   

Sahada 52 familyaya mensup 163 bitki türü teşhis edilmiştir. Diet kompozisyonunun 

ise yıl boyunca değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre yaban keçilerinin 

başlıca gıdaları yaz mevsiminde otlar, sonbaharda mantarlar –özellikle Lactorius 

delicious-, kış mevsiminde Quercus coccifera kozalakları ve ilkbaharda 

sümbüllerden –özellikle Muscari spp. ve Bellevalia spp.- meydana gelmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler : Isparta, Yaban keçisi, Capra aegagrus, Ekoloji  
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ABSTRACT 

 

“Population Ecology of Wild Goat Capra aegagrus Erxleben 1777 

in Isparta, TURKEY” 

 

Carried out in Isparta, this thesis is’ aim was to obtain population ecology of Wild 

Goat Capra aegagrus Erxleben 1777. Throughout the study period from 2001 to 

2005 observations were made. Field studies were conducted during 155 days. This 

study was carried out three stage; survey, inventory and observations. First 

interviews were made hunters and people living in the study area. After determining 

of observed wild goat localities, inventories were registered on breeding and mating 

periods between 2002 and 2005 in these localities. Point count method was used in 

inventories.  

In this study, totally, 448 observations were made and population size was found 

about 267. Sex structure, on average, was 28% males, 24% females and 45% young 

goats. Population density was 1.49 animals /sq.km. Average male/female ratio was 

1:0.86. The number of birth ratio per female was determined as 70% 2, 27% 1 and 

3% 3. Overall maximal amount of kids per female per year was 1.76. Infertile female 

ratio was 6%.  

However 163 plant species from 52 families were identified in the study area. Diet 

composition could change throughout the year. The predominant food was grasses in 

summer, mushrooms, especially Lactorius delicious, in autumn, Quercus coccifera in 

winter and hyacinths, especially Muscari spp. and Bellevalia spp., in spring. 

 

Key Words: Turkey, Wild goat, Capra aegagrus, Ecology  
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1.GİRİŞ 

 

Türkiye sahip olduğu yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın en zengin ülkesidir. Bu 

zenginliğin önemli halkalarından biri de 140’a varan çeşitliliğiyle memeli hayvan 

türleridir. Araştırma konusunu oluşturan Yaban keçisi Capra aegagrus Erxleben 

1777 ise ülkemizde yayılış gösteren, Bovidae familyasına mensup 5 türden biridir 

(Turan, 1987a). Diğer türler ise Çengel boynuzlu dağ keçisi Rupicapra rupicapra 

(L.), Anadolu yaban koyunu  Ovis gmelinii anatolica Valenciennes, Yaban koyunu 

Ovis gmelinii gmelinii Blyth ve Ceylan Gazella subgutturosa Güldenstaedt’dır. 

Yaban keçisi ülkemizde Dağ keçisi, Doğu Karadeniz’de Kızıl keçi, Güney ve Doğu 

Anadolu’da ise Geyik diye de adlandırılır (Demirsoy, 1992). Çalışma yöresinde ise 

yaban keçisine geyik, erkeğine teke, dişisine keçi, bir yaşına kadar olan yavrusuna 

oğlak, bir yaşındaki yavrusuna ise çebiç denilmektedir. 

 

Çok eski tarihlerden bu yana yaban keçisi, insanlar için önemli bir av hayvanı 

olmuştur. Bununla ilgili M.Ö. 8000-10000 yıllarına ait Karadeniz ve Hazar Denizi 

kıyılarında bulunan, bazalt kayalarda vurgu sistemiyle çizilmiş, yaban keçisi 

figürlerine rastlanmaktadır (Şekil 1.1) (Anonim, 2006a).  

 

 

 
Şekil 1.1. Azerbaycan’da Hazar Denizi kıyısında 1973 yılında bulunan bir bazalt 

kayadaki yaban keçisi figürleri (Anonim, 2006a’dan) 
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Osmanlı imparatorluğu’nda da yaban keçisi değerli avlardan biridir. Halk, padişaha 

duyduğu saygıdan dolayı padişahla beraber ava katılma hakkına sahip olsa da değerli 

av hayvanlarını vurmamakta, bunları sadece padişah vurmaktadır. 1839’da Tanzimat 

ile beraber Osmanlı’da padişah ve devlet adamları av yapmaktan vazgeçince, 

avlaklar halka kalmış dolayısıyla, avcılık çok düzensiz bir hal almış, av hayvanları 

büyük ölçüde yok edilmiş, hatta bazı hayvanların nesli tükenmiştir (Çelik, 1987). 

cumhuriyetin ilk yıllarında da bu yok oluş artarak devam etmiş, bunun önüne geçmek 

için 1966-1987 yılları arasında toplam genişliği 1.6 milyon hektarı aşan 81 adet Av 

Koruma ve Üretme Sahası ilan edilmiştir (Erkan, 1987). Fakat bu şekilde bir 

korumanın hiçbir sonuç vermediği bazı istisnalar dışında son yıllarda açıkça 

görülmüş ve bu sahalar bir bir kapanmıştır. 

 

Günümüzde Türkiye’nin en önemli av hayvanı türü olan ve üzerinde yoğun bir yasa 

dışı avcılık baskısı bulunan yaban keçisi, resmi kayıtlara göre ilk kez “Antalya-

Düzlerçamı Koruma ve Üretme Sahası” nda, sayıları artarak yaşama ortamlarına 

zarar verdikleri gerekçesiyle 1981’de ava açılmıştır (Turan, 1987b). Bu gerekçeye 

dayanarak Düzlerçamı’nda 1981-1987 yılları arasında toplam 509 yaban keçisi 

vurulduğu kaydedilmektedir (Zengingönül, 1987). Günümüze gelindiğinde ise 2005-

2006 yılı Merkezi Av Komisyonu kararlarına bakıldığında ülkenin farklı yörelerinde 

yıl boyunca toplam 184 yaban keçisi avlanmasına müsaade edildiği görülmektedir.  

 

Dünya üzerinde Kafkasya ve Orta Doğu’nun bazı ülkelerinde yayılış gösteren Yaban 

keçisi C. aegagrus’ne yurdumuzda Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu 

Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde deniz seviyesinden itibaren 4000-4500 m 

yükseklere kadar rastlamak mümkündür. Çalışma alanı olarak seçilen Isparta ili de 

yaban keçisinin yıllardır varlığını sürdürdüğü, fakat populasyonunun neredeyse 

tükenme noktasına geldiği yayılış alanlarından birisidir. Dolayısıyla bu araştırmada, 

bu yöredeki yaban keçisinin tür ve habitat envanterlerinin yapılarak; tür ile ilgili 

habitat seçimi, beslenme rejimi, populasyon dağılımı ve yapısı, cinsiyet oranı, yaş 

dağılımı, grup büyüklüğü, yayılışı, dikey göç hareketleri ve üreme yoğunluğunun 

tespiti gibi ekolojisine dair veriler elde edilmiş, böylece türün korunabilmesi ve 

amenajman planlarının yapılabilmesi için bir altlık oluşturulmuştur.  
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2. KAYNAK BİLGİSİ 

 

Dünya genelinde nesli tehlike altında olan bir tür olan yaban keçisinin populasyon 

trendinin sürekli düşüş eğiliminde olduğu varsayılmakla beraber, hakkında çok az 

çalışma bulunduğundan, populasyon büyüklüğü hakkında bir sonuca 

varılamamaktadır.  

 

Türkiye’de de son yıllara kadar türün populasyon büyüklüğü ile ilgili bilinen tek 

çalışma Antalya-Düzlerçamı’nda gerçekleştirilmiş, 1965 yılında yapılan sayımda 50, 

1980’de ise 4000 yaban keçisi sayıldığı Zengingönül (1987) tarafından bildirilmiştir. 

2002 yılından bu yana ise ülke genelinde bazı sahalarda, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü’nün önderliğinde, yaban keçisi envanterleri yapılmakta ve 

uygun alanlar yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilmektedir.  

 

Ülkemizde yaban keçisi ile ilgili yeni başlayan bu envanter çalışmalarının yanı sıra 

türle ilgili çok sınırlı sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. Serez (1981) bazı 

memelilerle beraber yaban keçisinde yaş tayini ile ilgili, Turan (1987b) “Antalya-

Termessos’da Yaban Keçisi Populasyonunun Gelişimi, Durumu ve Sorunları” ile 

ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Yine Turan (1987a), “Türkiye’nin Büyük Av 

Hayvanları ve Sorunları” konulu çalışmasıyla bazı korunan alanlardaki 

populasyonların gelişimi ve sorunlarını ele almıştır. Temizer (1991) Elazığ 

yöresindeki yayılışını, morfolojik ve ekolojik özelliklerini, Kaya (1996) Türkiye’deki 

yayılışı ve taksonomisini, İnaç (1994) bazı üretme istasyonlarındaki mevcut 

durumunu çalışmış, Ünal (2003) populasyonu üzerine gözlemler yapmıştır. Balkız 

(2002) Türkiye’deki yaban keçilerinin Capra aegagrus soyağacının mtDNA d-

halkası dizilimleriyle belirlenmesi üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlamış, Macar 

(2003) ise Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda yaban keçisi üzerine bir çalışma 

yapmıştır. 
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2.1. Yaban Keçisi Hakkında Genel Bilgi 

2.1.1. Sistematikteki Yeri 

 
Alem  : Animalia  
Şube  : Chordata  
Sınıf  : Mammalia  
Takım  : Artiodactyla  
Alttakım : Ruminantia 
Familya : Bovidae  
Altfamilya : Caprinae 
Cins  : Capra 
Tür  : aegagrus 
Alttür  : aegagrus 
Otör  : Erxleben, 1777 
 

C. aegagrus Erxleben 1777, Dünya genelinde Capra cinsine ait; C. hircus Linnaeus 

1758, C. ibex Linnaeus 1758, C. caucasica Güldenstaedt & Pallas 1783, C. 

cylindricornis Blyth 1841, C. pyrenaica Schinz 1838, C. falconeri Wagner 1839, C. 

nubiana F. Cuvier 1875 ve C. lervia Pallas 1777 ile beraber yayılış gösteren 9 türden 

biridir (Weinberg, 2002; Luikart vd., 2000). 

 

Yaban keçisi C. aegagrus türüne ait dünyada 5 alttür olduğu tespit edilmiştir. 

Bunlardan ülkemizde yayılış göstereni C. aegagrus ssp. aegagrus, diğerleri ise C. 

aegagrus ssp. blythi, C. aegagrus ssp. chialtanensis, C. aegagrus ssp. cretica ve C. 

aegagrus ssp. turcmenica’dır (Shackleton, 1997). 

 

2.1.2. Yayılışı 

2.1.2.1. Dünya’daki Yayılışı 

 

Dünya üzerinde C. aegagrus türünün Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, 

Gürcistan, İran, Lübnan, Rusya, Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Hindistan, Irak, İtalya, 

Umman, Pakistan, Slovakya, Suriye ve Türkmenistan’da yayılış gösterdiği tespit 

edilmiştir (Shackleton, 1997). C. aegagrus aegagrus’un ise Türkiye’nin dışında 

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Rusya, Afganistan ve Pakistan’da 

dolayısıyla Kafkasya, İran, Irak’ın kuzeydoğusu ve Asya’nın doğusundan Sind ve 

Balucistan’a kadar yayılış gösterdiği bildirilmektedir (Şekil 2.1.2.1.1) (Turan, 1987b; 
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Demirsoy, 1992; Shackleton, 1997; Anonim, 2005). Turan (1987b) Yunan adalarında 

da yayılış gösterdiğini belirtmişse de diğer kaynaklarda (Sfougaris, 1994; 1995) 

oradaki türün C. aegagrus cretica olduğu kaydedilmektedir. Tolunay (1953) ise 

Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya’da yaşadığını belirtmektedir. 

 

 
 
Şekil 2.1.2.1.1. Yaban keçisi C. aegagrus aegagrus’un Dünya üzerinde yayılış 

gösterdiği ülkeler (Anonim 2005a ve Turan 1987b’den 
değiştirilerek alınmıştır) 

 
Yaban Keçisi’nin Dünya Kırmızı Liste Kategorisi “VU A2 cde”dir. Dolayısıyla, 

Habitat kaybı veya bozulması, populasyonun gelişiminin bilinmemesi, hibritleşme, 

patojenler, kirlilik, parazit veya predatör etkisiyle 10 yıl zarfında veya 3 generasyon 

sonrasında Dünya’daki toplam populasyonunda %20 azalma beklenmektedir 

(Anonim, 2006b). 

 

2.1.2.2. Türkiye’deki Yayılışı 

 

Ülkemizde, batıda Datça yarımadasından başlayarak doğuya doğru Akdeniz’i 

çevreleyen dağlarda, Toros ve Anti-Toroslar üzerinden Doğu, Kuzeydoğu ve 

Güneydoğu Anadolu’nun sarp dağlık bölgelerinde bulunduğu bildirilmiştir (Şekil 

2.1.2.2.1) (Turan, 1987b; Çanakçıoğlu ve Mol, 1996; Kence vd., 2002). Huş (1963; 

1974) ise bu yayılış alanını daha ayrıntılı şekilde; Köyceğiz ve Marmaris arasındaki 

Balan Dağları; Siirt’te Botan Vadisi; Toroslar’da 3200 m Geyik Dağı, 2900 m 

İran 

Pakistan 

Afganistan 

Türkmenistan 

Irak 

Gürcistan 
Azerbaycan 

Ermenistan Türkiye 
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Akdağ, 2800 m Karayılan Dağı, 2200 m Susuz Dağı, 1600 m Çaklıca, 1400 m 

Taştan, Uçansu ve 600 m Badem ağacı mevkisinde, bunlara ilaveten, Antalya’nın 

Finike, Kaş, Manavgat; Konya’nın Beyşehir; Muğla’nın Marmaris, Ula, Yerkesik, 

Köyceğiz, Fethiye ilçelerindeki sarp kayalık ve ormanlık yerlerde, ayrıca, Isparta, 

Burdur, Denizli ve Aydın illerinin Toroslar’a bakan sarp bölgelerinde, Mersin, 

Pozantı dağlarında, Artvin ve Tunceli illerinin yaşama muhitine uygun yerlerinde de 

bulunduğu bildirmektedir. Zengingönül (1987) ise yaban keçisinin Muğla ilinin 

Marmaris ilçesinden başlayarak, Antalya, Mersin, Adana ve Maraş illerinde bütün 

Toros dağ silsilesinde, Doğu Anadolu’da Tunceli, Erzincan ve Güney Doğu 

Anadolu’da Bitlis, Van, Hakkari illeri ile Kuzey Doğu Anadolu’da Artvin ilinde 

yayılış gösterdiğini kaydetmiştir.  

 

Demirsoy (1992) ise en batıda, Datça yarımadasının burnundaki Karadağ’dan 

itibaren doğuya doğru Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Kaş ve Finike’nin kuzeyinde 

kalan dağlık, ormanlık alanlarda, Muğla-Milas arasındaki Marçal dağında, Muğla’nın 

kuzeydoğusunda Denizli’nin güneyindeki dağlarda rastlandığını, Batı Anadolu’daki 

en üst yayılışının Çardak ilçesinin Kuzeydoğu’sundaki Maymun dağı olduğunu, 

yakın tarihte burada soyunun yok edildiğini, Antalya’dan doğuya doğru Toros 

silsilesinin tamamında Isparta’nın güneyi ve doğusunda, Beyşehir gölünün batı ve 

güneyindeki dağlarda, Seydişehir, Hadim, Ermenek çevrelerinde, Karaman ve 

Ereğli’nin güneyinde, Niğde’nin güneydoğusundaki Aladağlar’da, doğuya doğru 

Tahtalı, Binboğa dağlarında, Kahramanmaraş ve Malatya arasındaki Engizek ve 

Nurhak dağlarında, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevresindeki dağlık 

yörelerde, Siirt’in doğusunda, Hakkari ve Van yöresinde, Sivas ilinin kuzeydoğu, 

doğu ve güneydoğusunda, Erzincan, Erzurum ve Gümüşhane çevresindeki dağlarda, 

Ordu-Mesudiye’den doğuya doğru Rus sınırına kadar tüm Doğu Karadeniz 

Dağları’nda, kayalık ve sarp yerlerde yayılmış olduklarını belirtmiştir. 



 7

 
 
Şekil 2.1.2.2.1. Yaban keçisi C. aegagrus aegagrus’nin Türkiye yayılışı (Turan, 

1987a; Anonim, 1988’den) 
 
 
2.1.3. Morfolojisi  

 

Turan (1987b), Demirsoy (1992) ve Çanakçıoğlu ve Mol, (1996) ergin bir yaban 

keçisi tekesinin boyunu 130-180, cidago yüksekliğini 80-100, kuyruk uzunluğunu 

15-20 cm ve ağırlığını 50-85 kg olarak belirtmiş, dişinin ağırlığını ise Turan (1987) 

20-35 kg, Çanakçıoğlu ve Mol (1996) 35-60 kg olarak kaydetmiştir.  

 

Huş (1963; 1974) ise ergin bir tekenin uzunluğunu 120 cm, cidagosunu 95 cm, 

kuyruk uzunluğunu 20 cm, ağırlığını takriben 95 kg, aynı yaştaki dişinin ağırlığını 30 

kg, uzunluğunu ise 60 cm olarak belirtmiştir.  

 

Tolunay (1953) ise uzunluğu 130, yüksekliği 95 ve kuyruğu 20 cm olarak vermiştir. 

 

Korshunov (1994), erkeklerin cidago yüksekliğini 85 cm, boyunu 155 cm, ağırlığını 

70-80 kg olarak vermiş ve dişilerin erkeğin yaklaşık yarısı kadar olduğunu 

belirtmiştir.  

 

Korshunov (1994), yaban keçilerinde mayıs ayı sonuna kadar yaz postunun 

oluştuğunu, kış postunun ise yazınkinden daha uzun, fakat bu dönemde derinin daha 

ince olduğunu kaydetmiştir. 
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Turan (1987b), Demirsoy (1992) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) ise yaban keçisinin 

postunun kısa, sık ve sert kıllı olduğunu, renginin, kışın soluk grimsi-sarımtrak 

olduğu halde, yazın kızıl kahverengi olduğunu, erkeklerde bir ucu omuz başından 

başlayıp sırta ve enseye, diğer ucu ön ayaklara doğru uzanan ve kuşak (kolan) 

denilen siyah renkli bir şerit bulunduğunu, kuşağın renginin çiftleşme mevsiminde 

koyulaştığını, bu siyah şeridin dişilerde bulunmadığı gibi karın hattını ayıran siyah 

çizginin de olmadığını, ayrıca, dişilerin renginin de daha açık olduğunu ve ergin 

tekelerde, çene altında sert kıllı, siyah ve uzun bir sakal bulunduğunu belirtmişlerdir. 

 

Huş (1963;1974) ise yaban keçilerinin postlarının açık kırmızımtırak yahut ta 

sarımtırak pas renginde olduğunu, dişilerinde rengin büyük ölçüde değişmediğini, 

buna karşılık yaşlı tekelerde çeşitli renk varyasyonları görüldüğünü belirtmiştir. 

Ayrıca, tekelerin renginin kışın daha ziyade beyaza yakın olduğunu fakat yaşlandıkça 

bu rengin sırt tarafında grimsi, karın tarafında da beyaz uçlu kılların bulunması 

sebebiyle beyaza yakın açık bir renk aldığını, yaşlı tekelerde omurgadan aşağıya 

doğru inen ve boyun kısmını içeriye alan bir yele bulunduğunu, tekelerde 3 yaşından 

sonra ve kış aylarında göğsü çevreleyen ve omuzun üstünden geçen siyah bir bant 

teşekkül ettiğini, sırtının üstünde baştan başa uzanan ve arka kısımlara doğru incelen 

kahverengi bir çizgi ve hem erkek hem de dişisinde oldukça uzun bir sakal 

bulunduğunu kaydetmiştir. Tolunay (1953) ise sadece kırmızımsı kırçıl renkli 

olduklarını ve siyah çizgileri bulunduğunu belirtmiştir. 

 

Ayrıca, Huş (1963;1974) yaban keçilerinin koku alma hissinin çok keskin olup, uzak 

mesafelerden dahi düşmanın kokusunu aldıklarını, duyma kabiliyetlerinin de çok iyi 

olduğunu, kulakları daima dik bir şekilde durduğundan en küçük bir kıpırdayışı dahi 

sezdiklerini, vücut yapılarının, süratli bir şekilde koşmalarına, sıçrama ve 

atlamalarına elverişli bir durumda olmak üzere adaleli olduğunu belirtmiştir. 

 

Bouchner (2000), yaban keçisi ayak izinin, kenarlarının daha yuvarlak ve ucunun küt 

olmasıyla evcil keçi izinden kolayca ayırt edilebileceğini belirtmiştir (Şekil 2.1.3.1). 
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Şekil 2.1.3.1. Yaban keçisi (solda) ve evcil keçi (sağda) izi (Bouchner, 2000’den) 

 

2.1.4. Boynuz Yapısı ve Yaş Tayini 

 

Turan (1984; 1987b) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) erkeklerde başta uzun ve geriye 

doğru kıvrılan ve uzunluğu zaman zaman 150 cm’ye kadar varan boynuzlar 

bulunduğunu, dişilerde ise boynuzların kısa olup 25-30 cm kadar olduğunu, 

erkeklerde boynuzların ön kısmının dar olup, her yıl boynuz üzerinde bir çıkıntı 

oluştuğundan yaş tespitinde kullanılabildiğini belirtmiştir (Şekil 2.1.4.1). Huş 

(1963;1974) ise yaban keçisinin boynuzlarının şekil bakımından eğri bir kılıç gibi, 

boynuzun ön ve arka kısımlarının keskin köşeli, fakat dış yan kısımlarının yuvarlak 

olduğunu (Şekil 2.1.4.2), orta büyüklükteki keçilerde boynuz uzunluğunun 40 cm, 

erginlerde ise takriben bunun iki misli, dişi de ise bu uzunluğun, takriben 31 cm’yi 

bulduğunu, boynuzun dip kısmından başlamak üzere yaşlı tekelerde yarım çember 

şeklini alacak bir şekilde büküldüğünü, dip kısmına yakın olan yerlerde boynuzun 

diğerine yaklaşır bir şekilde uzanırken orta yerinden itibaren geriye doğru bükülmeye 

başladığını, uç kısımların keskin bir şekilde öne ve içeriye doğru kıvrıldığını, bu 

uçların birbirlerinden olan aralığının 12-15 cm olduğunu, boynuzun orta kısımlarında 

ise bu açıklığın 30-40 cm’yi bulduğunu, sağ boynuzun ucunun hafif bir şekilde sola, 

sol boynuzunkinin de yine az miktarda sola bükülmüş durumda olduğunu, boynuzun 

ön kısmı üzerinde bulunan çıkıntıların yaşlı bireylerde 10-12 adedi bulduğunu, 

boynuzun dipteki çapının tekede takriben 24 cm, dişide ise 9 cm olduğunu, 
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ağırlığının ise takriben 3.5 kg geldiğini belirtmiştir. Tolunay (1953) ise sadece kılıç 

şeklindeki boynuzları 75 cm’dir şeklinde bir veri kaydetmiştir. 

 

Demirsoy (1992) ise erkeklerin boynuzlarının uzun ve geriye hançer gibi kıvrık, 

yanlardan basık, uç kısmı içe ve aşağı doğru dönük olduğunu, boynuzun dar olan ön 

yüzünde yaşla ilgili olmayan 6-12 kabartı bulunduğunu, her yıl büyüyen boynuz 

kısmının bir çizgi ve kabartıyla ayrıldığını, bu çizgi ve kabartılardan yaş tespiti 

yapıldığını belirtmiştir. Ayrıca, boynuzların uzunluğunun 105-120 cm kadar 

olabildiğini, hatta iyi gelişmiş bazı erkeklerde 150 cm’ye kadar boynuza 

rastlanabildiğini, dişilerin boynuzlarının ise küt ve kısa olup, 25-28 cm kadar 

büyüyebildiğini kaydetmiştir. 

 

Korshunov (1994) erkeklerde boynuzların maksimum uzunluğunun 127 cm, dişilerde 

ise boynuzların 20-25 cm kadar olduğunu ve 4 yaşına kadar büyüdüğünü, erkeklerde 

ise yaşamları boyunca boynuzların büyümeye devam ettiğini, ancak, maksimum 

boynuz büyümesinin 2 yaşında gerçekleştiğini, 3 yaşından sonra boynuz 

büyümesinin azaldığını, boynuz dip çapının ise çiftleşme yaşına yani 5. yaşa kadar 

hızlıca arttığını, 8. yaşta maksimuma ulaştığını ve 25 cm’yi bulduğunu, ortalamasının 

ise 20 cm olduğunu belirtmiştir. 

 

  
Şekil 2.1.4.1. 8 yaşındaki bir tekenin boynuz yapısı (solda) ve aynı yaştaki bir dişinin 

boynuz yapısı (sağda) (Turan, 1984) 
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Şekil 2.1.4.2. Yaban keçisi erkeğinin boynuz yapısı (Anonim, 2006c’den) 

 

2.1.5. Biyolojisi 

 

Turan (1987b), Demirsoy (1992) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) çiftleşmenin kasım 

ayının ikinci yarısında başlayıp, aralık ayının ortalarına kadar 3-4 hafta sürdüğünü 

belirtmişlerdir. Huş (1963;1974) kızışma devresini aralık-şubat arası olmak üzere 40 

gün olarak vermiştir. Tolunay (1953) ise kasım ayında çiftleştiklerini kaydetmiştir.  

 

Tolunay (1953), Huş (1963; 1974), Turan (1987b), Demirsoy (1992), Çanakçıoğlu ve 

Mol (1996) gebelik süresinin 5 ay, doğumların ise mayıs ayında olduğunu ve 

genellikle ikiz doğurduklarını, seyrek olarak üçüz yavrulara da rastlandığını 

kaydetmişlerdir. Bunlardan farklı olarak Tolunay (1953) 1-2, Çanakçıoğlu (1987) ise 

genelde 1 yavru doğurduklarını belirtmiştir.  

 

Huş (1963;1974) ise 2 yaşındaki keçilerin yalnız 1 oğlak daha sonraları da 3 yavru 

yaptıklarını, doğum yerinin, yavruları kartal ve yırtıcı kuşlardan korumak için 

ormanın sıklık bir yerinde olduğunu, yavruların doğduklarının ertesi günü 

sabahından itibaren annelerini takip edebilecek bir duruma geldiğini, yavruların 

takriben 3 kg ağırlığında olduğunu, boynuzları ve azı dişlerinin takriben 1 ay sonra 

görülmeye başladığını ve emzirmenin 6 ay sürdüğünü, genç keçilerin 1 yıl veya daha 

fazla bir süre annelerini takip ettiklerini, dişilerin 1 veya 1,5 yaşına geldikleri zaman 

çiftleşme kabiliyetini elde ettiklerini, çiftleşme zamanında tekelerin kuyruğunu dik 
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tuttuğunu, dişinin ise sağa sola salladığını, dişide memelerin sarkık olmadığını, 

sütünün beyaz ve evcil keçininkine nazaran daha sulu olduğunu belirtmiştir.  

 

Demirsoy (1992) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) kızışma döneminde erkekler 

arasında kavgalar olduğunu, bu dönemde tekelerin boynuz diplerindeki bezelerden 

çıkan bir koku nedeniyle çok fena koktuğunu, geçtikleri ve gezdikleri her yerde bu 

kokunun duyulduğunu, tekelerin bu dönemde derin ve boğuk bir sesle melediklerini 

ve ıslığı andıran bir ses çıkardıklarını, dişilerinde ürktüklerinde aynı ıslık sesini 

çıkarttıklarını kaydetmiştir.  

 

Huş (1963;1974) diğer zamanlarda yalnız başına yaşayan kuvvetli tekelerin bu 

mevsimde dişilerin grubuna katıldığını, dişilerin mevcudiyetlerini sesleri ve 

aksırmalarıyla, yürüyüşlerinde taşlara çarpmak suretiyle çıkardıkları gürültülerle 

belirttiklerini, tekenin aynı keçi ile bir saat içerisinde 3-4 defa çiftleştiğini, takibeden 

günlerde de sürü ile birlikte kalan tekenin böylece gruptaki dişilerin hepsi ile 

eşleşmiş bulunduğunu, bir tehlike anında ilk olarak canını kurtarmaya çalışanın bu 

teke olduğunu, sürüye yeni bir teke geldiği zaman ise ilk tekenin kendisini kuvvetsiz 

hissetmesi durumunda yerini yeni gelene bıraktığını, şayet yeni geleni yenebileceğini 

anlarsa bu takdirde aralarında şiddetli mücadelelerin cereyan ettiğini, bir yay 

şeklindeki büyük boynuzların yek diğeriyle çarpışmasından meydana gelen sesin 

adeta bir baltanın ağaca vurulmasıyla çıkan sese benzediğini kaydetmiştir.  

 

Korshunov (1994) ise çiftleşmenin kasım başında başladığını, bu dönemde erkeklerin 

sık sık dişiler için dövüştüğünü, boynuzların çarpışmada çıkardığı seslerin durgun 

havalarda çok uzaklardan duyulabildiğini, dişilerde östrojen hormonu salgılanması 

kasım sonu başlayıp, aralık ortasında bittiğini, bu dönemde kan izlerinin kayalarda 

sıklıkla görülebildiğini, birleşmenin, bazen bu dönemden daha erken veya daha geç 

olabildiğini kaydetmiştir. Ayrıca, gebeliğin yaklaşık 5 ay sürdüğünü, doğumların 

çoğunlukla nisan sonu mayıs başı gibi, bazense mart sonu nisan başında hatta 

temmuzda dahi olduğunu, genellikle yaşlı dişilerin iki, gençlerin bir yavru, nadiren 

ise bir dişinin üç yavru doğurduğunu ve dişilerin yaklaşık %20’sinin kısır kaldığını 

belirtmiştir. Bunlara ilaveten, yılda dişi başına düşen yavru sayısının 1.2 olduğunu, 
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yeni doğan yavruların bir hafta içinde sarp kayalıklarda annesini takip edecek 

duruma geldiğini, dişilerin seksüel olgunluğa 19 aylıkken ulaştığını, iki yaşındaki 

dişilerin yavruladığı gözlense de çoğu dişinin 3 yaşından sonra doğurmaya 

başladığını, erkek yavruların ise çiftleşmek için yaptıkları hiyerarşik çatışmalara 4 

yaşında başladığını, ortalama erkek/dişi oranının 1:2.1 olduğunu belirtmiştir. 

 

Demirsoy (1992) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) yaban keçilerinin 15-20 yıl, 

Tolunay (1953) ise 20-25 yıl kadar yaşadıklarını kaydetmişlerdir. Korshunov (1994) 

ise 98 erkek bireyin ölüm yaşları arasında yapılan araştırmada ölümlerin en çok 4-8 

yaşları arasında gerçekleştiğini, bu yaşlardaki erkeklerin baskınlık yaşına yaklaşması 

nedeniyle çok hassas olduklarını, 3-4 yaş arası ise hiyerarşik çatışmaların çok yoğun 

olduğunu, 7. yaştan sonra ise mortalitenin azaldığını kaydetmiştir.  

  

Demirsoy (1992) ile Çanakçıoğlu ve Mol (1996) yaban keçilerinin gündüzcül 

hayvanlar olduklarını, dik kayalara maharetle çıkabildiklerini, aslında yavaş hareket 

ettikleri halde, korktuklarında sıçramalar yaparak kaçtıklarını, günün çok erken 

saatleriyle akşam geç vakitlere kadar hatta bazen aydınlık gecelerde de yayıldıklarını, 

gündüzleri kayaların gölge yerlerinde, inlerde, geniş mağaralarda, sık ağaçların 

arasında yatarak geviş getirdiklerini ya da sadece dinlendiklerini kaydetmişlerdir.  

 

2.1.6. Besinleri 

 

Yaban keçisinin beslenmesi ile ilgili Demirsoy (1992) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) 

genel olarak bitkisel gıdalar aldıklarını, çeşitli otlar, yapraklar, sürgünler, ince dallar, 

yosunlar ve meyvelerin severek yediği gıdaları teşkil ettiğini, ayrıca, Meşe Quercus 

spp., Kızılağaç Alnus sp., Karaağaç Ulmus sp. ve Boyacı sumağı Cotinus coggyria 

gibi ağaç ve ağaççıkların sürgün ve tomurcukları ile Ardıçların Juniperus spp. 

üzümsü kozalaklarını yediğini belirtmiştir. Huş (1963;1974) bunlara katılmakla 

beraber ek olarak taze hububat yaprakları ve Menengiç Pistacia terebinthus sürgün 

ve meyvelerini yediğinden de bahsetmektedir. Yunanistan’da C. aegagrus cretica 

üzerine yapılan bir çalışmada ise bu türün ana besinleri olarak, Delice Olea europeae 

var. sylvestris, Sakız ağacı Pistacia lentiscus, Laden Cistus spp. ve Kermes meşesi 
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Quercus coccifera belirlenmiştir (Sfougaris ve ark., 1996). Nicholson vd. (1992) ise 

yaban keçisinde cinsiyet, sezon ve gün uzunluğuna göre dinlenme ve beslenme 

davranışlarında belirgin farklılıklar bulunduğunu belirtmiştir. 

 

Morits, yaban keçisinin başlıca besinleri olarak ardıç, çalı yaprakları ve çeşitli otsu 

bitkileri göstermiştir (Korshunov, 1994). Ayrıca, yaz ayında yapılan bir işkembe 

analizi göstermiş ki yaban keçisi diyetinin %61.1’i Poaceae’ye mensup otlardan, 

%14.2’si Acer torcomanicum’dan oluşmakta, ardıç ve çalılar ise sekonder besinlerini 

meydana getirmektedir. Bununla birlikte yaban keçilerinin diyet kompozisyonu yıl 

boyu değişmekte; yaz mevsiminde ana besinini otlar, %30’unu ise ağaç ve çalılar 

hatta bazı durumlarda aldığı besinin tümünü otsu türler oluşturmaktadır. Özellikle 

kışın karlı zamanlarda ise besininin %80’i Ardıç Juniperus spp. ve %10’u Ephedra 

intermedia’dan meydana gelmektedir (Korshunov, 1994). 

 

 

2.1.7. Habitatı (Yaşama Ortamı)  

 

Huş (1963;1974) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) yaban keçilerinin 1500 m veya daha 

yüksek kayalık sarp yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda 

yaşadığını, sabahları erken saatlerde ormandan çıkarak yüksek yerlerde otlamak 

suretiyle yayılan yaban keçilerinin, akşam üzeri tekrar orman bölgesine döndüğünü, 

öğle sıcaklarında bir süre otlamaya ara vererek gölgeli bir yerde istirahate 

çekildiklerini, öğleden sonra tekrar otlamaya çıkan keçilerin karanlık oluncaya kadar 

yayıldıklarını, ay ışığı olan gecelerde otlamanın sabaha kadar devam ettiğini ve 

günde bir defa su içmeye indiklerini kaydetmiştir. Turan (1987) ve Demirsoy (1992) 

yaban keçilerinin deniz seviyesinden dağların 3000 m yüksekliklerine kadar sarp 

kayalıklar, ağaç ve ağaççıklarla, bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda 

yaşadığından bahsetmektedir. Korshunov (1994) ise yaban keçisinin habitat 

tercihinin sadece dağlarla sınırlı olmadığını, herhangi bir yükseltide kayalık ve sarp 

yerlerde bulunabildiğini, deniz seviyesinden itibaren 4200 m’lere kadar yayılış 

gösterdiğini kaydetmiştir. Yaban keçisinin en çok kullandığı habitat tipleri olarak; 

kayalıkları, sarp uçurumları, ardıç ve çalılarla örtülü vadileri göstermiş ve doğurma 
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periyodunda dişilerin yaşlı erkelere oranla dağların eteklerinde yaşadıklarını 

bildirmiştir. Buraların her mevsim zengin yiyeceklerle dolu olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca, yaptıkları bir araştırmada yaban keçisi için başlıca 5 habitat tipi tespit ederek, 

türün buraları hangi oranda kullandığını tespit etmişlerdir. Buna göre, yaban keçileri, 

küçük tepeleri; %5.3, platoları; %7.2, otla kaplı yamaçları; %15.3, kayalık yamaçları; 

%42.1 ve kaya çıkıntı ve oyuklarını ise %30.1 oranında kullanmaktadırlar. 

 

2.1.8. Yırtıcıları ve Parazitleri 

 

Turan (1987b) yaşama ortamının sarp ve çetin olması, avının güçlüğü, aynı yaşama 

ortamını paylaşan yırtıcıların da zamanla azalmasının yaban keçisinin süratle yok 

olmasını önlediğini, ancak yine de birçok yaşama ortamında çok azalıp, bazı yerlerde 

ise yok olduklarını belirtmiştir. Huş (1963;1974) ise keçinin düşmanlarının insandan 

başka Pars Panthera pardus, Vaşak Lynx lynx ve Kurt Canis lupus gibi hayvanlar 

olduğunu, Kartal Aquila spp., Çakal Canis aureus ve Tilki Vulpes vulpes’nin de daha 

ziyade yavrularına zarar verdiğini kaydetmiştir. 

 

Korshunov (1994), Türkmenistan’da yaban keçisinin başlıca yırtıcısı olarak Pars 

Panthera pardus’ı göstermiş ve ölümlerin %85.5’ine -bunun %67.8’i erkekler, 

%16.1’i dişiler ve %14.3’ü yavrulardan oluşmakta- sebep olduğunun tespit edildiğini 

belirtmiştir. Bir sonraki etkili yırtıcısının Vaşak Lynx lynx olduğunu, sonraki 

potansiyel düşmanlarının ise Sırtlan Hyena hyena, Tilki Vulpes vulpes, Yaban kedisi 

Felis sylvestris, Karakulak Felis caracal ve Sakallı akbaba Gypaetus barbatus –

özellikle yavrular üzerinde- olduğunu kaydetmiştir. Bunun yanı sıra, vücut şeklinin 

uygunluğu ve özel toynaklarından dolayı sarp kayalıklara çok hızlı tırmanabildiğini 

ve pars gibi yırtıcılarından kaçabildiğini belirtmiştir. Ayrıca, habitatlarının uzak 

olmasından dolayı koyun, inek, keçi gibi evcil hayvanlarla besin rekabetinin 

olmadığını, antropojen faktörlerden ise kaçak avcılık, yangınlar, su kaynaklarının 

tüketilmesi gibi sebeplerden çok etkilendiklerini, günümüzde illegal avcılık 

olmadığını, geçmişte ise avcılığın, ölümlerin %7’sini oluşturduğunu kaydetmişlerdir. 

Parazitleri olarak ise Ixodidae’ye mensup 6 kene türünü -Haemaphysalis 

pospalovashtromae Hoog, 1966; H. sulcata Can. Et Fanz., 1877; H.punctata Can. Et 
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Fanz., 1877; H. otophila P.Sch., 1918; Dermacentor daghestanicus Oe., 1929; ve 

Hyalomma detritum P.Sch., 1918- göstermişlerdir. Yine bu çalışmada diğer dış 

parazitleri olarak, Hypoderma silenus (Diptera), Oestrus ovis (Diptera) ve 

Mallophagus ovinus (Mallophaga), iç parazitleri olarak ise bir protozoa olan 

Sarcocystis sp. ve 22 Helminit türü belirlenmiştir. 

 

2.1.9. Grup Yapısı 

 

Turan (1987), Demirsoy (1992) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) yaban keçilerinin 

genel olarak sürü halinde dolaşan hayvanlar olduklarını, sürülerin başında daima 

yaşlı bir dişinin bulunduğunu, sürüde çiftleşme mevsiminden doğuma kadar erkek ve 

dişilerin bir arada bulunduklarını, yaşlı ve güçlü tekelerin tek tek veya 2-3’lü gruplar 

halinde dolaştıklarını, yaz aylarında ise dişiler, yavrular ve 3 yaşına kadar genç 

erkeklerin birleşerek sürüler oluşturduğunu kaydetmiştir. Tolunay (1953) ise 10-

20’sinin bir arada gezdiğini, sürüye yaşlılardan birisinin önderlik ettiğini belirtmiştir. 

 

Korshunov (1994) ise yaban keçilerinde grup yapısının populasyonun büyüklüğüne 

göre farklılık gösterdiğini belirterek, populasyonlardaki grup yapısının seyrek 

populasyonlarda farklı kalabalık ve yoğun populasyonlarda farklı ele alınması 

gerektiğini kaydetmiştir. Buna göre yoğun populasyonların grup yapılarını dört 

periyotta ele almış ve bunları; kış/ilkbahar, doğum, su içme yeri ve çiftleşme olarak 

adlandırmıştır. Buna göre; kış/ilkbahar periyodu, çiftleşme periyodu bittikten sonra 

başlamakta ve ilk doğuma kadar devam etmektedir. Bu periyotta, yağan kar ot 

örtüsünü azaltmış ve dolayısıyla beslenme alanları küçülmüştür. Ayrıca, sürüde her 

iki cinsiyetten ve her yaştan birey bulunma ihtimali diğer periyotlara kıyasla daha 

yüksektir. Sadece erkeklerden oluşan gruplar nadirdir. Daha sıklıkla dişi grupları 

vardır. Sadece yaşlı erkek ve dişilerin bir arada bulunduğu gruba ise hiç 

rastlanmamıştır. Dişi ve yavrularla sadece dişilerin bulunduğu grup ise birbirine eşit 

oranda görülmüştür. 

 

Doğum periyodu nisan ayı ortalarında başlamaktadır. Bu dönemde, dişiler doğum 

yapacakları sığınaklara çekilerek sürüden ayrılmakta, yaşlı erkekler de sürüden 



 17

ayrılarak kendi başlarına veya kendi aralarında kurdukları küçük gruplarla 

dolaşmaktadırlar. Kalan karışık gruplar; genç erkekler, kısır dişiler, bir yaşındaki 

yavrular ve tek başına dolaşan büyük tekelerden oluşmaktadır. Bu periyodun 

sonunda yeni doğan yavrularla dişilerin bir arada bulunduğu gruplar çok yaygın olup, 

saf dişi grupları sadece bu periyodun çok başında görülmekte, erkek-dişi karışık 

gruplarında yaşlı erkekler bulunmamakta ve hala annesini takip eden genç erkekler 

görülmektedir.  

 

Ağustosun başında ekstrem kuraklıkların başlamasıyla su içme yeri periyodu 

başlamakta, bu dönemde özellikle yeni doğmuş ve büyümekte olan yavrular, 

bitkilerden aldıklarından çok daha fazla suya ihtiyaç duymaktadırlar. Yine bu 

periyotta yeni yavrulu dişiler, kısır dişiler, yavrusunu kaybetmiş dişiler ve genç 

erkeklerden oluşan küçük gruplar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, karışık grupların sayısı 

artmakta, saf dişi grupları ortadan kalkmakta ve bunlar yavrulu dişilerin gruplarına 

katılmaktadır. Bu grup şekli bu dönemde çok sık gözlenmektedir. 

 

Çiftleşme periyodu kasım başında başlamaktadır. Erkek ve dişiler kış/ilkbahar 

periyodu gibi bir arada karışık bulunmakta, bu sürüler liderleriyle, baskınlarıyla, 

hiyerarşisiyle ve iletişimiyle bir arada özel bir sürü yapısı göstermekte, genç ve 

güçsüz erkekler sürüden ayrı gezmekte ve kendi aralarında bir grup oluşturmakta, 

bazı dişiler ise yeni büyüyen yavrularıyla bir arada bulunmaktadır. Sadece dişilerden 

oluşan gruplara, erkek-dişi karışık grupları kadar sıkça rastlanmaktadır. Populasyon 

yoğunluğu azaldığında ise grupların küçüldüğü ve yapısal olarak da daha az 

değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir. Korshunov (1994)’a göre, bu durumda, sürüler 

6-10 bireyden oluşmakta 20 veya daha fazlası ise çok nadiren olmaktadır. Bu küçük 

sürülerin her biri sadece bir yaşlı erkek ve birkaç yetişkin dişi ile yavrular ve bazen 

de bir yaşındaki erkeklerden oluşmaktadır. Böylece, çoğu grup tipik bir hareme 

benzemekte ve çiftleşme poligami davranışı şeklinde cereyan etmektedir. 
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2.2. Çalışma Alanının Tanıtımı 

2.2.1. Coğrafi Konum 

 

Isparta ili Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünün iç kesiminde yer alır. “Göller 

Bölgesi” nin merkezi konumundadır. İl, 30° 20" ve 31° 33" doğu boylamları ile, 37° 

18" ve 38° 30" kuzey enlemleri arasındadır (Anonim, 2006d). Yüzölçümü 8933 

km2’dir (Anonim, 2006e). Doğusunda Konya, batısında Burdur, kuzeyinde Afyon ve 

güneyinde Antalya il sınırlarıyla çevrilmiştir. Çalışma, tüm Isparta il sınırları içinde 

yaklaşık 8.933 km²  alanda (Şekil 2.2.1.1) yapılan genel sörvey sonucunda yaban 

keçisinin yayılış alanları olarak belirlenen kuzeyde Kapıkaya, batıda Isparta Çayı, 

doğuda Beydilli-Anamas Dağı ve güneyde Çandır yaylası-Bekirağalar Köyü arasında 

kalan yaklaşık 20.000 ha’lık alanda gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.2.1.2). Saha 

genelinde yükselti 350-2000 m’ler arasında değişmektedir ve bu alan yaban keçisinin 

Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyindeki en son doğal yayılış alanıdır. 
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Şekil 2.2.1.1. Isparta’nın uydu fotoğrafı üzerinde gösterimi (Anonim, 2006g’den) 
 

 
 
 

 
 

Şekil 2.2.1.2. Isparta ilinde çalışma sahası olarak belirlenen alanın konumu (Anonim, 
2006f’den değiştirilerek alınmıştır) 

Çalışma Alanı

TÜRKİYE

● Ankara
Isparta
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2.2.2. Jeolojik Yapı 

 

Bölgede otokton mesozoyik karbonat platformu üzerine lütesiyon sonunda ofiyolitik 

karmaşık tektonik olarak yerleşmiştir. Böylece Isparta büklümü kuzey kesimi su 

üzerine yükselmiş ve kıyı çizgisi güneye doğru kaymıştır. Tortoniyen sonunda 

toroslar su üzerine çıkmış ve miyosen-pliyosen yaşlı birimlerince uyumsuz olarak 

örtülmüştür. Daha sonra karasal tortullaşma, kıta içi volkanizma ve blok faylanmalar 

gelişmiştir. Bölgede bir çok horst ve grabenler oluşmuştur. Eğirdir, Hoyran, 

Beyşehir, Burdur ve Kovada göllerinin birer kenarı fay düzlemlerine yaslanmış 

durumdadır. 

 

Isparta bölgesinde temel kayaçları, kambriyen yaşlı şist ve arduvazlar, Devoniyan 

yaşlı mermer ve meta kumtaşları ile Permiyen yaşlı kuvarsitler oluşturur. Kambriyen 

yaşlı kayaçlar Sultandağları ve civarında, Devoniyen yaşlı kayaçlar ise Eğirdir’in 

güneybatısında az miktarda mostra vermektedir. 

 

Mesozoyik içinde batı toroslarda en yaygın ve karmaşık litolojik birimler tektonizma 

ile karmaşık bir hal almıştır. Triyas yaşlı kayaçlar, marn ağırlıklı ve kumtaşıdır. 

Ayrıca, dasitik dayk ve siler yer alır. Üst triyasta, rift çökelleri halinde plaketli kireç 

taşları radiyolaritler, bitkili kumtaşları ve yastık lavlar yer alır. Kretase, çeşitli 

fasiyeslerde kireçtaşlarından oluşmuştur. Isparta Merkez, Eğirdir, Sütçüler, Senirkent 

ve Uluborlu civarında yaygın olarak kretase kireçtaşları yer alır (Şekil 2.2.2.1) 

(KHGM, 1994). 

 

2.2.3. Toprak 

 

Çalışma sahası genel toprak özellikleri bakımından killi-balçık, tuzsuz, hafif alkali, 

kireçli, fosforca fakir, potasyumca zengin ve organik maddece fakir özellik 

göstermektedir (KHIİM, 1997). 

 

Araştırma alanını oluşturan Eğirdir ve Sütçüler ilçesinin toprak özellikleri 

incelendiğinde Eğirdir ilçesinin topraklarının büyük kısmının kırmızı kahverengi 
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akdeniz toprağından meydana geldiği bunu sırasıyla kireçsiz kahverengi orman 

toprağı ile kahverengi orman toprağının takip ettiği görülmektedir. Kırmızı 

kahverengi akdeniz toprakları; esas itibariyle kırmızı akdeniz ve kahverengi 

toprakların karışık halidir. ABC profilli topraklardır. A1 horizonu iyi gelişmiş olup 

orta derecede organik maddeye sahiptir. organik madde mineral madde ile iyice 

karışmıştır. Zayıf bir A2 horizonu da görülebilir. B horizonu daha ağır bünyeli, blok, 

köşeli blok veya prizmatik yapılıdır. Kurak mevsimlerde A ve B horizonu sert bir hal 

alır.  Doğal bitki örtüsü ot, maki ve çeşitli orman ağaçlarıdır. Toprak yılın büyük 

bölümlerinde kurudur. Yıllık ortalama yağış 400-1000 mm’ler arasındadır. Ana 

madde esas olarak sert kalker olup hafif dağlık bölgelerde granit, kil taşı, kum taşı, 

çeşitli metamorfikler, kristal kayalar, fliş ve kireç taşı olabilir (KHGM, 1994). 

 

Sütçüler’de ise ilk iki sıra aynı olmakla beraber bunlardan farklı olarak kahverengi 

orman toprağı’ndan daha çok miktarda kırmızı akdeniz toprağı bulunmaktadır.  

 

Arazi kullanma şekilleri açısından baktığımızda ise her iki ilçede de ilk sırayı 

yaklaşık 70 bin hektar ile orman arazileri almakta bu da toplam arazinin neredeyse 

yaklaşık %50’sine tekabül etmektedir. Bunu fundalık araziler takip etmektedir. 

Sütçüler’de orman-funda arazilerinin %95’i çok sığ, %4’ü sığ, %1’i orta derin 

topraklar olup, eğim grupları açısından %50’si sarp geri kalanı da çok dik ve diktir. 

Sadece %2’lik bir kısım orta eğim grubuna girmekte düz ve hafif eğimli alan 

neredeyse hiç bulunmamaktadır. Bu alanların da yaklaşık % 25’i kayalık, %20’si ise 

taşlıktır. Çok sarp ve sığ toprak özellikleri gösteren bu orman-fundalık alanlarda su 

erozyonu 2/3’ünde 3.sınıf geri kalanında ise 2.sınıf olarak ölçülmüştür. Eğirdir’de ise  

orman-funda arazilerinin %96’sı çok sığ, %3’ü sığ, %1’i derin topraklar olup, eğim 

grupları açısından %65’i sarp geri kalanı da çok dik ve diktir. Bu alanların da 

yaklaşık % 22’si kayalık, %5’i ise taşlık geri kalanı ise taşsız-kayasızdır. Çok sarp ve 

sığ toprak özellikleri gösteren bu orman-fundalık alanlarda su erozyonu %60’ında 

4.sınıf geri kalanında ise 3.sınıf olarak ölçülmüştür (KHGM, 1994). 
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2.2.4. İklim 

 

Isparta ili, Akdeniz iklimi ile Orta Anadolu iklimi arasındaki geçiş bölgesinde yer 

almaktadır. Bu sebeple il sınırları içinde her iki iklim özellikleri de görülmektedir. 

Ancak, Akdeniz kıyılarında görülen sıcaklık ve yağış ile karasal iklimin özelliği olan 

düşük yağış bölgede tam olarak görülmemektedir. Meteorolojik yöntemlerle yapılan 

araştırmalarda Isparta'nın iklim yapısı; soğuk-yarı karasal iklim tipi olarak 

belirlenmiştir. 

 

İlin Akdeniz'e yakın olan güney bölgelerinde Akdeniz ikliminin özelliği 

gözlenmektedir. Yazlar sıcak ve kurak; kışlar ilin kuzey bölümlerine göre ılık ve 

yağışlı geçmektedir. Kuzeydoğuya gidildikçe karasal iklim özelliklerini göstermekte; 

kışlar daha soğuk geçmektedir (Anonim, 2006d). 

 

Isparta ilinin çalışma alanına ait olan iki meteoroloji istasyonunun (Eğirdir ve 

Sütçüler) aylık ve yıllık ortalama sıcaklık, nispi nem ve yağış miktarları Çizelge 

2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3, 2.2.4.4 ve 2.2.4.5’de verilmektedir (DMİGM, 2004).  

Buna göre, araştırma alanında en kurak periyot temmuz-ağustos aylarında hüküm 

sürmektedir. 

 

 
Çizelge 2.2.4.1. Uzun Yıllar Aylık ve Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri (°C) (2004) 
 
İstasyon O Ş M N M H T A E E K A Yıl. 

Ort. 
Eğirdir 2.5 3.2 6.7 11.3 16.5 20.4 24.0 23.5 20.0 14.2 8.6 4.5 13.0 

Sütçüler 3.3 3.8 6.8 10.9 15.6 20.2 23.9 23.6 19.9 14.6 8.9 4.9 13.0 

 

 
 
Çizelge 2.2.4.2. Uzun Yıllar Aylık ve Yıllık Ort. Yüksek Sıc. Değerleri (°C) (2004) 
 
İstasyon O Ş M N M H T A E E K A Yıl. 

Ort. 
Eğirdir 5.3 6.4 10.5 15.4 20.5 25.0 28.4 28.2 24.6 18.5 12.1 7.3 16.9 

Sütçüler 8.3 9.4 12.8 17.1 22.1 26.7 30.5 30.4 25.2 21.8 15.1 9.1 19.0 
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Çizelge 2.2.4.3. Uzun Yıllar  Aylık ve Yıllık Ort. Düşük Sıc. Değerleri (°C) (2004)  
 
İstasyon O Ş M N M H T A E E K A Yıl. 

Ort. 
Eğirdir 0.2 0.8 3.2 7.3 11.5 15.8 19.0 18.4 14.9 10.1 5.6 2.5 9.1 

Sütçüler 0.8 0.3 2.8 6.6 10.5 14.4 17.4 17.8 14.6 10.0 5.4 2.3 8.6 

 

Çizelge 2.2.4.4. Uzun Yıllar Aylık ve Yıllık Ort. Nispi Nem Miktarları (%) (2004) 
 
İstasyon O Ş M N M H T A E E K A Yıl. 

Ort. 
Eğirdir 77 74 68 64 56 50 46 47 51 62 71 77 62 

Sütçüler 65 65 60 57 54 48 43 42 44 51 60 65 55 

 

Çizelge 2.2.4.5. Uzun Yıllar Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Miktarları (mm) (2004) 

İstasyon O Ş M N M H T A E E K A Yıl. 
Ort. 

Eğirdir 144.2 106.2 76 68.8 44.1 27 7.4 7.1 19.2 45.8 66.8 131 744 

Sütçüler 143.8 127.4 95.9 81.6 67.4 39 11.8 10.4 25.5 62.4 99.1 150 914 

 

 

2.2.5. Bitki Örtüsü 

 

Bitki coğrafyası açısından incelendiğinde Türkiye üç floristik bölgeden meydana 

gelmiştir. Araştırma alanı bu floristik bölgelerden Akdeniz ile İran-Turan flora 

bölgesini içine alır (Şekil 2.2.5.1) (Davis vd., 1971). Ayrıca, saha, Türkiye’nin 

başlıca vejetasyon tiplerinden Orman, Maki ve Kaya vejetasyonlarını 

barındırmaktadır (Yaltırık ve Efe, 1989). Meşcere tipleri olarak ise Saf Kızılçam 

meşceresi ve Kızılçam-Ardıç karışık meşcereleri görülebilmektedir. 

 

Araştırma alanı, flora bakımından Davis’in kareleme sistemine göre C3 karesi içinde 

yer almakta olup, (Şekil 2.2.5.2) zengin bir çeşitlilik göstermektedir (Davis, 1965-

1988).  

 

Sahanın florası ile ilgili; Korkmaz (1998) tarafından yapılan yüksek lisans tez 

çalışmasında 61 familya ve 225 cinse bağlı toplam 459 takson tespit edilmiştir. 

Tespit edilen taksonlar içinde Akdeniz elementi 123 (%27), İran-Turan elementi 71 

(%16), Avrupa-Sibirya elementi 27 (%6), endemik takson ise 108 (%23,5)’dir. 
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Tanrıverdi (2004) tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasında ise 94 familya ve 

390 cinse ait toplam 950 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların fitocoğrafik bölgeler 

açısından dağılımı ise Akdeniz 273 (%28), İran-Turan 115 (%12) ve Avrupa-Sibirya 

69 (%7) şeklindedir. Endemik takson sayısı ise 217 olup, tüm floranın yaklaşık 

%23’ünü oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil 2.2.5.1. Türkiye’nin floristik bölgeleri (Davis vd., 1971’den) 
 

 

 

 
Şekil 2.2.5.2. Davis’in kareleme sistemi (Davis, 1965-1988’den) 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

3.1. Materyal 

 

Çalışma alanı, Isparta il sınırı içinde yaban keçisi bulunan tüm alanları  

kapsadığından, bu sahaların belirlenmesinde öncelikle 1/100.000’lik topoğrafik 

haritadan faydalanılmıştır. Belirlenen bu alanlardaki mevkiler için daha ayrıntılı 

bilgiler ise 1/25.000’lik topoğrafik haritalar (Isparta M25c1, M25c3, M25c4, N25b1, 

N25b2) ve orman amenajman planı meşcere haritalarından elde edilmiştir (HGM, 

1967; 1983). Gözlemlerde 10x50, 7-12x40, 8-20x50 büyütmeli dürbünler 

kullanılmıştır. Görüntü ve fotoğraf çekimleri için 24x optik büyütmeli dijital kamera 

ve SLR 28x80 fotoğraf makinesi ile kamerayı sabitlemek için üçayak (tripod) tan 

yararlanılmıştır. Gözlem bilgilerinin kaydı için her gözlemciye dağıtılan standart 

kartlar oluşturulmuştur (Çizelge 3.1.1). Araştırma alanındaki mevkilerin yükselti ve 

coğrafi ve matematik koordinatlarının belirlenmesinde ise GPS (Global Position 

System)’den faydalanılmıştır. Ayrıca vejetasyon bilgilerinin tespitinde örnek alanları 

alırken alan büyüklüğünün ve alanlar arası mesafenin tahmininde daha önce ilk kez 

Oğurlu (1992) tarafından geliştirilip kullanılan Mişip’den yararlanılmıştır. Gözlemler 

için çoğunlukla arazide çadırlı kamplar kurulmuştur (Şekil 3.1.1 ve 3.1.2). 

Kamplarda çadır, uyku tulumu, mat, sırt çantası ve gerekli diğer kamp malzemeleri 

kullanılmıştır.  

Çizelge 3.1.1. Yaban keçisi envanter kartı 

Cinsiyet Özellikleri Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
Σ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 
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Şekil 3.1.1. Arazi kampı 

 
Şekil 3.1.2. Arazide kurulan kamplar 
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3.2. Metot 

 

Bu araştırma kapsamında yaban keçisinin Isparta il sınırları içindeki yayılış alanları 

belirlenmeye, yapılan envanter çalışmalarıyla populasyon büyüklüğü ve yoğunluğu 

ortaya konmaya ve gerçekleştirilen gözlemlerle türün ekolojisine dair veriler elde 

edilmeye çalışılmıştır. Arazi çalışmaları çoğunlukla 2-3 günlük çadırlı kamplar 

şeklinde gerçekleştirilmiş (Şekil 3.2.1), bu amaçla, 2001-2005 yılları arasında toplam 

155 gün araziye gidilmiştir (Çizelge 3.2.1).  

 

Sahada, çalışmada kullanılacak envanter metodu için en uygun gözlem mevkileri 

tespit edilerek, verileri sunmada kolaylık olması amacıyla kodlanmıştır (Çizelge 

3.2.2).  Bu mevkilerden habitat yapısı olarak birbirinden farklı olan bazıları Şekil 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 ve 3.2.12’de 

gösterilmiştir. Ayrıca, tüm gözlem noktalarının GPS ile UTM koordinatları alınmış 

olmasına rağmen “yasa dışı avcılığı kolaylaştırabilir” düşüncesiyle sadece birkaçının 

UTM koordinatlarının ve yükseltilerinin verilmesiyle yetinilmiştir. 
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Şekil 3.2.1. Çadırlı kamp 

 
 
Şekil 3.2.2. Müezzinler-Kartal gözlem mevkisi 
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Şekil 3.2.3. Aşağıgökdere-Kızıl gözlem mevkisi 
 

 
Şekil 3.2.4. Müezzinler-Kızılgözlek 
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Şekil 3.2.5. Müezzinler-Asar gözlem mevkisi 
 

 
 
Şekil 3.2.6. Müezzinler-Çilekligözlek 
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Şekil 3.2.7. Müezzinlerdeki gözleklerden genel bir görüntü 
 

 
Şekil 3.2.8. Müezzinler-Uzgurtepe gözlem mevkisi 
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Şekil 3.2.9. Müezzinler-Kızılgözlek 
 

 
Şekil 3.2.10. Müezzinler-Topraklıgözlek 
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Şekil 3.2.11. Müezzinler-Çilekligözlek 
 

 
Şekil 3.2.12. Müezzinler-Uzunburun gözlem mevkisi 
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Çizelge 3.2.1. Arazi çalışma takvimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarih Alan Tarih Alan 

  3-4-5 Ağustos 2001 Beydilli 9-10-11 Temmuz 2004 Aşağıgökdere 

27-28-29 Kasım 2001 Beydilli 12-13-14 Temmuz 2004 Yeşilyurt 

10-11-12 Ağustos 2001 Bekirağalar 20-21-22 Temmuz 2004 Aşağıgökdere 

7-8 Eylül 2001 Sütçüler 27-28-29 Temmuz 2004 Müezzinler 

23-24 Eylül 2001 Aşağıgökdere 2 Ağustos 2004 Müezzinler 

1-2 Kasım 2001 Çukur 5-6-7 Ağustos 2004 Müezzinler 

17-18 Kasım 2001 Yeşilyurt 13-14-15 Ağustos 2004 Müezzinler 

6-7-8 Aralık 2001 Sığırlık 25-26 Ağustos 2004 Yeşilyurt 

21-22 Aralık 2001 Ağlasun 13-14-15 Aralık 2004 Müezzinler 

6-7-8 Ağustos 2002 Müezzinler 16-17-18 Aralık 2004 Müezzinler 

13-14-15 Ağustos 2002 Yeşilyurt 22 Aralık 2004 Müezzinler 

15-16-17 Kasım 2002 Beydilli 23 Aralık 2004 Yeşilyurt 

24-25-26 Kasım 2002 Aşağıgökdere 25-26-27  Aralık 2004 Yeşilyurt 

20-21-22 Kasım 2002 Yeşilyurt 28-29 Aralık 2004 Aşağıgökdere 

11-12-13 Aralık 2002 Aşağıgökdere 6-7 Mart 2005 Yeşilyurt 

14-15 Aralık 2002 Yeşilyurt 12-13 Mart 2005 Müezzinler 

18-19 Aralık 2002 Müezzinler 18-19 Mart 2005 Yeşilyurt 

29-30 Aralık 2002 Müezzinler 23-24-25-26 Mart 2005 Müezzinler 

9-10-11 Aralık 2003 Müezzinler 29-30 Mart 2005 Aşağıgökdere 

16 Aralık 2003 Müezzinler 6-7-8 Nisan 2005 Müezzinler 

19-20 Aralık 2003 Aşağıgökdere 16-17 Nisan 2005 Yeşilyurt 

21 Aralık 2003 Yeşilyurt 20-21-22 Nisan 2005 Yeşilyurt 

23-24 Aralık 2003 Yeşilyurt 25-26-27 Nisan 2005 Aşağıgökdere 

3-4 Ocak 2004 Aşağıgökdere 14-15 Temmuz 2005 Aşağıgökdere 

12-13 Mart 2004 Müezzinler 21-22-23 Temmuz 2005 Yeşilyurt 

16-17-18 Mayıs 2004 Müezzinler 27-28 Temmuz 2005 Müezzinler 

20-21-22 Mayıs 2004 Aşağıgökdere 4-5 Ağustos 2005 Aşağıgökdere 

24-25-26 Mayıs 2004 Müezzinler 28-29-30 Kasım 2005 Müezzinler 

28-29-30 Mayıs 2004 Yeşilyurt 01-02 Aralık 2005 Müezzinler 

2-3 Haziran 2004 Müezzinler 05-06 Aralık 2005 Yeşilyurt 

1-2-3 Temmuz 2004 Aşağıgökdere 07-08 Aralık 2005 Aşağıgökdere 

5-6-7 Temmuz 2004 Yeşilyurt 15 Aralık 2005 Müezzinler 
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Çizelge 3.2.2. Gözlem mevkileri 
 

Çalışma Alanı Gözlem Noktası Kod Yükselti (z) UTM 1 (x) UTM 2 (y) 
Saklıpınar  A1  
Zinarboğazı A2  
Çürük A3 658 
Örtülü A4  
Sülüklügöl A5  
Çatalçeşme A6  
Ballık A7  
Sarıtaş A8  
Tilkitaşı A9  
Karasay A10  
Arıtaş A11  
Aykırıyolak A12  
Karadağ A13  
Şahinkayası  A14  
Gelinyutan A15  
Koyunyolu A16  

Yeşilyurt (A) 

Kuruçeşme A17 929 

 
 
36S,308001.337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36S,314850.081 

 
 
4152156.381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4154700.658 

Küçükkartal  B1  
Kütüsivrisi B2  
Göçükin B3  
Kocagözlek B4 1025 
Kargıcak B5  
Şeyhkuyusu B6  
Yuva B7  
Çürük B8  
Uzunburun B9  
Uzguriçi B10  
Çivili B11  
Büyükkartal B12  
Katranardı B13  
Mıhlısırt B14  
Zeytinlitaş B15  
Alaçeşme B16  
Sukavşağı B17  
Kızılgözlek B18  
Borçaklı toprak B19  
Yeniyol B20  
Ardıçlıdöşek B21  
Gavuryolu B22 419 
Yayla B23  
Mehmetbeyingözlek B24  
Çatalgözlek B25  
Kargıcak B26  
Çilekligözlek B27  
Karadiken B28  
Asartepe B29  
Piknikalanı B30  
Alçakgözlek B31  
Mıhlıca B32  
Katranlıyanı B33  
Yarıkyolak B34  
Sarıot B35  
Şarderesi B36  
Kuruçam B37  
Tarla B38  
Yazılıkayaüstü B39  
Köprü B40  

Müezzinler (B) 

Çöplük B41  

 
 
 
36S,317837.440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36S,316279.699 

 
 
 
4153424.553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4149164.353 
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Çizelge 3.2.2’nin devamı 
 

Çalışma Alanı Gözlem Noktası Kod Yükselti (z) UTM 1 (x) UTM 2 (y) 
Kızıltarak C1  
Karanlıkdere C2 370 
Kızıl C3  
Akdere C4  
Seniseki C5  
Karahanlı C6 710 
Kuruçay C7  
Alibeyingözlek C8  
Çevlik C9  
Akçakirse C10  
Göçükin C11  
Çürük C12  
Alıç C13  
Toprakgözlek C14  
Asar C15  

Aşağıgökdere (C) 

Kavsara C16  

 
36S,304911.14
4 
 
 
 
36S,304037.79
5 

 
4155927.329 
 
 
 
4162687.287 
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3.2.1. Yayılış Alanının Belirlenmesi 
 

Çalışmanın başlangıcında, Isparta il sınırları içinde yaban keçisinin nerelerde hangi 

yoğunlukta bulunduğuna dair genel bir fikir edinilmeye çalışılmış, bu amaçla, önce 

yaban keçisi bulunma ihtimali olan tüm köylerin öncelikle muhtarlarıyla ardından 

avcılarıyla görüşülmüş, yapılacak çalışmanın niteliği, amacı ve kapsamı ayrıntılı bir 

şekilde anlatılarak, istenen bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın 

sonucunda, elde edilen bilgilere dayanarak araziye çıkılmış, türün bulunduğu haber 

verilen mevkilerde genel bir sörvey yapılarak uygulayacağımız sayım metoduna 

elverişli gözlem noktaları belirlenmiş, belirlenen bu noktalar 1/25000’lik topoğrafik 

haritalarda işaretlenerek bu sahalara tek tek gidilmiş ve sayım esnasında mevkileri 

gerek harita üzerinde gerekse arazide rahatça bulabilmek için GPS ile koordinatları 

kaydedilmiştir. Ayrıca, bu noktalarda ön gözlemler yapılarak yaban keçisinin varlığı 

iz (Şekil 3.2.1.1), dışkı (Şekil 3.2.1.2) gibi belirtilerden veya doğrudan kendisini 

görerek tespit edilmeye çalışılarak, verilen bilgilerin doğruluğu test edilmiştir.  

 

Yapılan genel sörvey sonucunda, araştırma alanı, Yeşilyurt, Müezzinler ve 

Aşağıgökdere olmak üzere üç çalışma birimine ayrılmıştır. Bu çalışma birimlerinde 

gözlem mevkileri belirlenirken ilk sayımlarda türün bulunduğu tahmin edilen her 

noktada mutlaka gözlem yapılmaya dikkat edilmiş, fakat ilk iki sayım sonrasında bu 

mevkilerin büyük kısmı sayım metoduna uygun olmadığından ya da Beydilli’de 

olduğu gibi uzun gözlemler sonucu hiçbir bireye rastlanmadığından elenmiş veya 

mevkideki gözlem noktasının yeri değiştirilmiştir. Tüm bu çalışma ve gözlemler 

ışığında ve envanter sonuçları doğrultusunda Isparta’daki yaban keçisi 

populasyonunun yayılış gösterdiği alanın sınırları belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda 

bu sınırlar tekrar kontrol edilerek küçük düzeltmelerle son şekli verilmiştir (Bkz. 

Şekil 2.2.1.2).  
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Şekil 3.2.1.1. Sahada rastlanan bir yaban keçisi izi 

 
Şekil 3.2.1.2. Sahada rastlanan bir yaban keçisi dışkı grubu 
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3.2.2. Populasyon Büyüklüğü ve Yoğunluğunun Tespiti 

 

Populasyon büyüklüğü ve yoğunluğunun tespiti için yapılan envanter çalışmalarında 

“Nokta Sayım (Belirli Noktalarda Bekleyip Sayma)” metodu kullanılmıştır. Noktada 

sayım yöntemi, günlük aktivite merkezleri bilinen yani gün içinde hangi zamanda 

nerede olduğu bilinen türler için uygun bir metottur (Oğurlu, 2003). Ayrıca, 

ekonomik bir envanter ve gözlem metodudur (McDonald, 2000). Çifttırnaklı türleri 

bu metotla sayabilmek için 2 saatten az olmayan gözlemlere ihtiyaç duyulur (Şekil 

3.2.2.1; 3.2.2.2). Bu yöntemle türün populasyon büyüklüğünü, yoğunluğunu ve 

davranışlarını tespit etmek mümkündür (Oğurlu, 2003). 

 

Hayvanın beslenme, su yolu ve yatak yolu gibi sıkça kullandığı güzergahlarda belirli 

saatlerde bekleyip sayma esasına dayanan bu teknik, yaban keçisi için en uygun 

sayım metodu olarak belirlenmiştir (Oğurlu, 2003).  

 

Yaban keçisi’nin ekolojisi üzerine yapılmış en kapsamlı derlemelerden biri olan 

Korshunov (1994)’un Türkmenistan’daki çalışmasında da metodoloji, türün otlak ve 

su içme yerlerinde yapılan direkt gözlemler, yani Nokta Sayım metodu 

paralelindedir. Bu çalışmada otomobille, eşekle ve yaya olarak yapılan sörveylerin 

açık karasal ekosistemlerde uçak ve helikopter ile yapılanlar kadar iyi sonuç verdiği 

kaydedilmiştir. 

 

Nokta sayım metodunu uygularken;  

• Yaban keçisi gruplarının gözlemler sırasında kendi dolaşma alanları dışına 

çıkmadıkları veya dışarıdan başka grupların gelip gözlem alanına 

girmedikleri, 

• En aktif oldukları zamanların; yaz mevsiminde sabah gün doğarken ve akşam 

gün batmadan önceki iki saatlik periyot, kış mevsiminde ise tüm gün olduğu, 

bu nedenle sayımlarda bu saatlerde gözlem yapmak gerektiği, 

varsayımları kabullenilerek çalışmaya başlanmıştır.  
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Sayımlar, bu varsayımlardan yola çıkarak ve de yaban keçisinin biyolojisine uygun 

olarak, kış –üreme dönemi içinde- ve yaz –doğumdan sonra- olmak üzere yılda iki 

kez gerçekleştirilmiştir. Gözlem zamanı olarak ise yaz mevsiminde türün en aktif 

olduğu, sabah güneşin doğuşunu takip eden 2-3 saat ile akşam hava kararmadan 

önceki 2-3 saatlik periyot belirlenmiştir. Kış mevsiminde ise yaban keçisinin tüm 

gün aktif olduğu göz önünde bulundurularak sabah güneşin doğuşundan batışına 

kadar gözlemler sürdürülmüştür. Her mevkide sabah ve akşam olmak üzere en az iki 

gözlem yapılmıştır. Gözlem noktaları karşılıklı olarak alınmış, dolayısıyla alanda 

görülmeyen (kör) nokta bırakılmamaya çalışılmıştır.  

 

Envanterler, 1 teknik eleman ve 1 kılavuzdan oluşan 2’şer kişilik 5 gözlem timiyle 

gerçekleştirilmiştir. Ekibi meydana getiren kılavuzlar çalışma alanını içine alan 

köylerden seçilmiş, performansları istenilen düzeyde olmayanlar ilk gözlemlerden 

sonra elenmiş, nihayetinde bu çalışmaya yatkın ve gönüllü olan rehberlerle çalışmaya 

devam edilmiştir. Teknik ekip ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 

mühendis ve memurlarından tertip edilmiştir (Şekil 3.2.2.3; 3.2.2.4). 

 

Envanter ekibini oluşturan teknik elemanlara sayımlar öncesinde büroda türün 

morfolojisi, biyolojisi ve ekolojisi ile ilgili bilgiler verilmiş, sahanın topoğrafik 

haritasından gidilecek yerler belirtilmiş, ayrıca, kamp malzemelerinin nasıl 

kullanılacağı gösterilmiştir. Araziye intikal edildiğinde ise gerek kılavuzlara gerekse 

teknik elemanlara sayım metodu anlatılarak, gözlem esnasında nelere dikkat etmeleri 

gerektiği, gözlem kartlarını nasıl dolduracakları, sayımın başlama ve bitiş saatleri 

gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Her gözlemden dönüşte gözlem 

kartları bir araya getirilerek değerlendirilmiş, böylece, sayım sonucunda oluşacak 

aynı bireyin birden çok gözlem ekibi tarafından sayılması, ardı ardına yapılan 

gözlemlerde aynı grubun ikinci kez sayılması gibi  tekerrürlerin önüne geçilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca, sayımcı hatasının envanter sonuçlarını etkilememesi amacıyla 

her sayımda teknik elemanın yanına verilen kılavuzlarda ve sayım mevkisinde 

değişiklikler yapılmıştır. 
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Sayım sonuçları hesaplanırken her çalışma alanındaki populasyonun büyüklüğü 

kendi içinde değerlendirilmiştir. Bir gözlem mevkisinde sayım bittiğinde görülen 

birey sayısı olarak, gözlem süresince orada tespit edilen fertlerin tümü değil, farklı 

strüktürdeki grupların toplamları dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, aynı sayım 

döneminde, bir mevkide, farklı zamanlarda görülen aynı sayı ve yapıdaki gruplar 

birbiriyle aynı kabul edilmiştir. Şayet, aynı gün içinde, bir mevkide görülen bir grup 

ile başka bir mevkide görülen grubun aynı yapıya sahip olduğu tespit edilmiş ise her 

iki mevkide de görüldükleri saatler karşılaştırılmış, grupların dolaşma alanı 

büyüklüğü de dikkate alınarak aynı grup olup olmadıklarına karar verilmiştir.     
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Şekil 3.2.2.1. Noktada sayım gözlemlerinden bir enstantane 

 
Şekil 3.2.2.2. Gözlemlerden bir görüntü 
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Şekil 3.2.2.3. Envanter ekibi 

 
Şekil 3.2.2.4. Envanter ekibi bir yemek molasında 
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3.2.3. Populasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi  

 

2002-2005 yılları arasında 3 yaz sayımı ile 4 kış sayımı olmak üzere toplam 7 

envanter çalışması esnasında ve bunun yanı sıra birçok defa araştırma alanına 

gidilerek populasyon karakteristikleri ile ilgili gözlemler yapılmıştır. Bu gözlemlerin 

sonucunda Oğurlu (2001)’nun belirttiği unsurlardan populasyonun dağılımı ve 

strüktürü; batın büyüklüğü, yıllık doğum sayısı, cinsiyet oranı, çiftleşme tabiatı, gibi 

doğum (natalite) faktörleri; predasyon, hastalık ve parazitler, kazalar, ekstrem hava 

halleri, stres, avcılık ve pollüsyon gibi ölüm (mortalite) faktörleri ile grup 

büyüklükleri ve davranışları gibi populasyon dinamiğine ait özellikler yapılan 

gözlemlerle tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

Çalışma alanındaki yaban keçileri, özellikle üreme döneminde yetişkin erkek fertler 

vasıtasıyla, birbirleriyle etkileşim içinde oldukları varsayılarak,  tek bir populasyon 

olarak kabul edilmiştir. Sahadaki, grup yapısı ve büyüklükleri belirlenirken 

Başkaya’nın (2000) Garcia-Gonzales&Cuartas (1996)’dan aldığı şekliyle bireyler 

arasındaki uzaklık 50 m’den az olan ve aynı yönde ilerleyen bir sosyal ünite grup 

olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, yaklaşık, 3 km uzunluğunda, 1 km genişliğindeki bir 

vadiyi kullanan, zorda kalmadıkça bu alanı terk etmeyen, birden çok grup ise sürü 

olarak değerlendirilmiştir.  

 

Morfolojik özelliklerden yola çıkarak cinsiyet ayrımı ve erkek fertlerde yaş 

sınıflaması yapılırken, ince ve narin 25-30 cm’yi geçmeyen boynuzlara sahip, 

ortalama 25-30 kg gelen, boyu 60 cm civarında olup, bir erkeğin yaklaşık yarısı 

büyüklüğe sahip olan fertler dişi; dişiden çok daha küçük olup –neredeyse 1/3’ü-  5-

10 kg’ı geçmeyen fertler yavru; 30 cm’den çok daha uzun -150 cm’yi bulan- ve kalın 

boynuzlara sahip, boyu 155 cm’ye ulaşabilen ve 80-90 kg gelebilen fetler ise erkek 

olarak değerlendirilmiştir (Huş, 1974; Turan, 1984; Demirsoy, 1992; Korshunov, 

1994; Çanakçıoğlu ve Mol, 1996). Görülen erkek bireyler arasında yaş sınıflamasına 

gidilirken ise literatürdeki bilgiler (Huş, 1974; Turan, 1984; Demirsoy, 1992; 

Korshunov, 1994; Çanakçıoğlu ve Mol, 1996) değerlendirilmiş, ayrıca, tür ile ilgili 

tecrübeli avcılarla yapılan görüşmelerden ve kendi gözlemlerimizden yola çıkılarak 
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bir ayırıma gidilmiştir. Buna göre; siyah sırt kuşağı henüz oluşmamış, kızıl-

kahverengi posta sahip olanların 2-4 yaş; sırtta ve boyunda kuşak tamamen oluşmuş, 

hatta bu siyah şerit göğüsten ön ayaklara kadar inmiş olanların 5-9 yaş  ve  siyah 

kuşak kaybolmaya başlamış, gri-kırçıllı bir renk almış, özellikle kışları neredeyse 

tamamen beyaz bir posta sahip hale gelmiş yaşlı fertlerin ise 10 yaşından büyük 

olduğu varsayılmıştır.   

 

Ayrıca, yapılan gözlemlerde karşılaşılan yaban keçilerine ait davranış özellikleri 

kaydedilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

3.2.4. Habitat Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Sahada yaban keçisinin besin ve örtü olarak kullandığı vejetasyonun tekstür ve 

strüktürünü belirlemek amacıyla sistematik örnekleme yapılarak türün en yoğun 

olarak bulunduğu ve kendi içinde homojen özellik gösteren üç farklı alanda 

(Yeşilyurt-Çürük, Müezzinler-Uzgur ve Aşağıgökdere-Göçük) iğne yapraklı 

ormanlar ve kaya vejetasyonu farklı iki vejetasyon birimi kabul edilerek her 

vejetasyon biriminden 3’er tekerrürlü olmak üzere örnek alanlar alınmıştır.   

 

Örnek alan büyüklüğü, sahadaki bitki türlerinin tümünü kapsayacak biçimde 

belirlenerek 50 m’de bir 10 m yarı çapında yani yaklaşık 300 m2 olarak alınmıştır. Bu 

büyüklük Eraslan (1971) ve Yaltırık (1966)’ın belirttiği 200-500 m2’lik sınırlar 

içinde kalmaktadır (Aksoy, 1978). Belirlenen bu örnek alanlardan iğne yapraklı 

ormanlarda vejetasyonun tür bileşimleri ve frekansları ile ağaç katının alanı örtme 

dereceleri dikkate alınmıştır. Bu amaçla alan öncelikle Scamoni (1963)’nin sınır 

değerleri kabul edilerek katlılık sınıflarına ayrılmıştır. Buna göre, 5 m’den boylular 

ağaç katını, 5 m - 50 cm arasındakiler çalı ve 50 cm’den küçükler ot katını 

oluşturmuşlardır (Aksoy, 1978). Yine iğne yapraklı ormanlardan alınan örnek 

alanlardaki bitki topluluklarının örtme dereceleri ise Braun-Blanquet (1964)’in 

geliştirdiği metod esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre; 
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r: Pek kıt (1-5 birey) pek az bir alanı örten 

+: Kıt, az bir alanı örten 

1: Bol fakat alanın 1/20’sinden azını örten, ya da oldukça kıt, fakat daha büyük örtme 

değeri olan, 

2: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 1/20-1/4’ünü örten 

3: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın ¼-1/2’sini örten 

4: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 1/2-3/4’ünü örten 

5: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 3/4’ünden fazlasını örten türleri 

simgelemektedir. 

 

Bu metotta, örtme derecesi denilince, örnek alanda bulunan türlere ait toprak üstü 

organların düşey izdüşümlerinin toprak üzerinde kapladıkları alanın örnek alana 

oranı anlaşılmaktadır (Aksoy, 1978). Yaban keçilerinin dolaşma alanları genelde 

vadi yamaçları ve tabanlarında yer aldığından predatörleri de tepelerden vadi 

tabanına doğru bakarak bu türe karşı yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Dolayısıyla, 

yaban keçileri tarafından gizlenme örtüsü olarak alandaki yatay kapalılık 

kullanılmaktadır. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada, alandaki odunsu türlerin örtme 

derecesi olarak yatay kapalılık ölçülmüştür. 

 

Kaya vejetasyonunda ise -buralar türün aynı zamanda beslendiği alanlar olduğundan- 

otsu flora ve özellikle yaban keçisinin besinini oluşturan elemanlar da tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu alanlarda yaban keçisinin beslendiği bitki türleri gerek 

gözlem esnasında yedikleri bizzat gözlenerek, gerekse ısırıldıkları belirlenerek teşhis 

edilmiştir. Ayrıca, nokta şablon yöntemiyle, alanda kaya vejetasyonlarından çekilmiş 

olan fotoğraf karelerinden, bu vejetasyon içindeki ağaç ve ağaççıkların alandaki 

yatay kapalılıkları yani alanı örtme oranları tespit edilmiştir. 

 

Bu çalışmalar esnasında, ağaç ve çalı katındaki türler, sahada, Yaltırık’ın  

eserlerinden (1993a; 1993b) faydalanılarak teşhis edilmiş, otsu flora ise Yaltırık ve 

Efe (1989) ve Aksoy (1978)’un belirttiği bitki toplama tekniklerine uyularak 

toplanmış, tahta çıtalardan yapılmış olan preslere yerleştirilerek kurutulmuş ve SDÜ 

Orman Fakültesi Herbaryum’una getirilmiş, burada Orman Botaniği Anabilim Dalı 
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öğretim elemanlarından Yrd.Doç.Dr. Hüseyin FAKİR’den de yardım alınarak, Davis 

(1965-1988)’in Flora of Turkey and East Aegean Islands adlı eserinden 

yararlanılarak teşhis edilmiştir. 

 

Yaban keçilerinin mevsimsel olarak aldıkları başlıca besinleri ise arazideki gözlemler 

esnasında -özellikle tüm gün izlenen gruplarda- görülen beslenme davranışlarından 

tespit edilmiştir. Ayrıca, sonbahar mevsiminde vurulmuş bir bireyin işkembesinde 

henüz sindirilmemiş olan besin parçalarından bu mevsimdeki ana besin elemanları 

belirlenmiştir. 
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4. BULGULAR 
 
4.1. Yayılışı 
 

Yapılan görüşmeler ve genel sörvey çalışmaları neticesinde Isparta’da yaban 

keçisinin yayılış alanı olarak belirlenen tüm mevkilere gidilerek yapılan gözlemlerin 

sonucunda; kuzeyde Kapıkaya, doğuda Isparta Çayı, batıda Şar Deresi ve güneyde 

Çandır Yaylası’nı içine alan büyüklüğü yaklaşık 20.000 ha olan bir alanda yaban 

keçisinin yayılış gösterdiği tespit edilmiştir (Ek 1). Araştırma alanı olarak sınırları 

belirlenen bu sahayı oluşturan Yeşilyurt, Müezzinler ve Aşağıgökdere çalışma 

birimlerinin büyüklükleri sırasıyla 5000; 5000 ve 10000 hektar olarak ölçülmüştür. 

 

Bu alanın dışında, türün yayılış gösterdiği sıklıkla söylenen Beydilli mevkisine de 

yaz ve kış mevsimlerinde çeşitli kereler gidilmiş, fakat bu gözlemler esnasında hiçbir 

bireye rastlanmamıştır. Ayrıca, yaban keçisinin uzun yıllar önce yayılış gösterdiği 

iddia edilen alanlarda da bazı gözlemler yapılmış, ancak, hiçbir bireye 

rastlanmadığından buralar da çalışma alanı sınırları dışında tutulmuştur.  

 

Isparta’da Müezzinler civarındaki populasyonun 6-7 yaşından büyük tekelerinin 

üreme mevsimi dışında alandan yaklaşık 5 km uzaklıktaki Zinar Boğazı mevkinde, 

Aşağıgökdere’dekilerin ise yine 3-5 km uzaklıktaki Oğlanuçtu mevki civarında yazı 

geçirdikleri tespit edilmiştir.  

 

Yapılan gözlemler sonucunda bir yaban keçisi sürüsünün yaklaşık 3-5 km 

uzunluğunda, 500-800 m genişliğinde vadi ve sırtlardan oluşan bir alanı kullandığı 

yani dolaşma alanının yaklaşık 150-400 ha kadar olduğu gözlenmiştir.  

 

Sayımların gerçekleştirildiği gözlem mevkilerinden her birinde bir ekip tarafından 

yaklaşık 50-100 ha’lık bir saha gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, 5 ekiple sayım 

yürütüldüğü düşünüldüğünde bir gözlemde yaklaşık 500 ha’lık bir alana bakılmıştır. 

Çalışma süresince 100’e yakın mevkide gözlem yapıldığı göz önüne alındığında, 

Isparta il sınırları içinde yaban keçisinin yayılış alanı olduğu tespit edilen yaklaşık 

10.000 ha’lık bir sahanın gözlendiği anlaşılmaktadır.  
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4.2. Populasyon Büyüklüğü ve Yoğunluğu 

 

2002-2005 yılları arasında envanter çalışmalarından elde edilen, her yıla ait yaz ve 

kış sayımları ile ilgili ayrıntılı sonuçlar Çizelge 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 

ve 4.2.7’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.2.1. 2002 Yaz sayımı sonuçları 
 

Gözlenen Ferdin Cinsiyet Özellikleri  Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
  Σ 

A1 07.08.2002 7:00     1 1  2 
  18:30  1   2   3 
 08.08.2002 7:00     6   6 
A2 07.08.2002 18.45     3 1 1 5 
 08.08.2002 7.15     2 1  3 
A3 14.08.2002 7:00     1 1  2 
 15.08.2002 16:45     1   1 
A4 14.08.2002 7:00     1   1 
B12 28.11.2002 16:00      2  2 
B2  16:50     1 1  2 
B3  15:30 1    2 4  6 
C3 25.11.2002 16.:30 1    3 2  6 
    1      1 
C11 25.11.2002 6:50     2 2  4 
C9 26.11.2002 7:50     3   3 

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 

 
Çizelge 4.2.2. 2002 Kış sayımı sonuçları 
 

Gözlenen Ferdin Cinsiyet Özellikleri Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
  Σ 

A3 21.11.2002 6:30 1    3 4  8 
  7:30     1 2  3 
 22.11.2002 6:45     1 3 1 5 
A5 15.12.2002 16:15     1 1  2 
A6  16:00     1   1 
A1  15:30     2 2  4 
B12 29.11.2002 6:45 1    5   6 
B4  8:15  1   1 2  4 
B5  15:30     3 1  4 
B6  6:30  1   1 2  4 
B7 18.12.2002 16:05 1    2   3 
B8  16:30  1   5   6 
   1       1 
C2 11.12.2002 14:25 1       1 
C9  16:00     2   2 
C15  16:15  1      1 
C16 12.12.2002 15:00  1   3 3  7 
C11  15:30     1 2  3 

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 
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Çizelge 4.2.3. 2003 Kış sayımı sonuçları 
 

Gözlenen Ferdin Cinsiyet Özellikleri Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
Σ 

A5 16.12.2003 16:00     1 1  2 
A3 21.12.2003 16:00     2   2 
B2 09.12.2003 15:30 1       1 
B7  16:10     1 1  2 
B9  16:00   1  3 4  8 
B10  14:30 1    1 1  3 
B4  7:00 1    1 1 1 4 
   2    5 1  8 
B11  7:30 2       2 
B12 10.12.2003 15:00  1      1 
B13  10:30     1 1  2 
B14  10:00     2   2 
  12:00     3 5  8 
B1  16:00     1 2  3 
B11 11.12.2003 7:30 1 1   1 1  3 
B15  15:30  1      1 
B16  16:00  1   1 1  2 
B17  8:00     1  1 2 
  10:30 1 1   2 1  5 
C3 19.12.2003 15:30     1 1  2 
  16:10     2   2 
  16:30 1       1 
C8 20.12.2003 15:00  1   2 1  4 

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

Çizelge 4.2.4. 2004 Yaz sayımı sonuçları 
 

Gözlenen Ferdin Cinsiyet Özellikleri Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
Σ 

A3 12.07.2004 19:30     4   4 
 13.07.2004 6:25     1   1 
  6.45 1       1 
  7:40 1       1 
  18:45     1   1 
  19:15     2   2 
  19:30     1 1  2 
A7  19:45     1 1  2 
A7 14.07.2004 6:25     2   2 
A3  6:30 1    6 1  8 
B16  19.15 1 1      2 
  20:40     1 1  2 
B16  5:40 1 1   1 1  4 
B4 27.07.2004 14:10 1    1 2  4 
B9  17:30 1    1 1 3 6 
B18  18:30 1       1 
B19  17:50 1 1   1 2  5 
   1    1 2  4 
       2 4  6 
B20 28.07.2004 6.30     1 2 6 9 
  7.15     2 1  3 
B21  7.00     1 2  3 
B10  6:30     2 4  6 
       1 2  3 
       3 6  9 
   2       2 
B7  19:00     1 2  3 
B10  19.30 1    2 1  4 
B24  18.30      1  1 
B2  17:30 2    1 1 3 7 
  18:00     3 6  9 
B15 29.07.2004 7:00 1       1 
   1    1 1  3 
   1      5 6 
B22  8:00     1 2  3 
       2 2  4 
B23 02.08.2004 19:00     2 2  4 
C8 21.07.2004 8:15     2 2  4 
C2  7:30  1   4   5 
C2 22.07.2004 8:00  1      1 
C8  5:30     2 2  4 
    1   4 7  12 

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 
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Çizelge 4.2.5. 2004 Kış sayımı sonuçları 
 

Gözlenen Ferdin Cinsiyet Özellikleri Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
Σ 

A8 23.12.2004 8:30     2 2  4 
  9:00     1   1 
B10 16.12.2004 15:00     1 1  2 
   1    1   2 
  16.00 1       1 
       2 2  4 
B20  15:30 1       1 
    1      1 
       2 4  6 
B21  16:00     1   1 
B2  15:45     1   1 
   1    1 2  4 
B1 17.12.2004 7:30  1      1 
    1   2 4  7 
B11  8.00 1       1 
B15  10:00     2   2 
B22  15:00 1    1 2  4 
B25  15:30  1      1 
    1      1 
       1 4  5 
B5  15:00 1    3 7  11 
    1   2 4  7 
B18 18.12.2004 11:30  1      1 
B4  9:30 1       1 
B9  11:00     1 2  3 
B27  10:00     1 3  4 
  10:30 1    1 2  4 
  11:00  1      1 
  11:15  1      1 
B28  8:50 1    2 4  7 
  11:30 1    1 2  4 
  13:00   1  4 9  14 
  9:00   1     1 
B16 22.12.2004 15:00     1   1 
C4 28.12.2004 10:00       2 2 
  16:00 1 1   2 2  6 
C3 29.12.2004 16:30 1 2   2 2  7 

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 
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Çizelge 4.2.6. 2005 Yaz sayımı sonuçları 
 

Gözlenen Ferdin Cinsiyet Özellikleri Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
Σ 

A14 28.07.2005 19:30     1 2 1 4 
A17 22.07.2005 18:45     1 2  3 
  19:00     1 2  3 
  19:15     1 2  3 
  19:20       1 1 
A3 04.08.2005 16:30     1 2  3 
  17:35     1 1 1 3 
  19:30     1 2  3 
  19:45     1   1 
  5:45     1 1  2 
  6:30     1 2  3 
  7:15     1 1  2 
B20 21.07.2005 19:30 1 1      2 
B21  17.30 1    2 4  7 
  18.00     1 2  3 
   1       1 
  18.30     1 2  3 
    1      1 
   1       1 
  18:45     1 2  3 
B24  17.30     2 4 2 8 
  17:45     1 2 1 4 
  18:00  1   1 2 1 5 
  18:30     1 2 2 5 
  19.00     2 3  5 
B2  19.30 2       2 
B34 22.07.2005 7.00     2   2 
B12  6.30 1       1 
B10  5:45 1    2 2  5 
   1    2 4 2 9 
  6:30     2 2  4 
       2 4  6 
  7.00       2 2 
B16  18:30 4 2     1 7 
B35  19:45  1      1 
B22 23.07.2005 6:50     2 4 1 7 
B7  5:50     2 3 1 6 
B36 27.07.2005 18:00     1 2  3 
B28  19:00 2      1 3 
B37 28.07.2005 6.30 5      1 6 
         4 4 
  7.00     2 4  6 
    1      1 
B4  6.00     1 2  3 
  6.15     1 1  2 
B38  7:00     3 5  8 
    1   1 2 1 5 
  7:30     1 2  3 
B39  10:00 1    1 2  4 
C3 14.07.2005 19:00 1      2 3 
  19:30 1     1 2 4 
C7  19:15 1    1 2  4 
C8 15.07.2005 18:00 1    2 3 1 7 

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 
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Çizelge 4.2.7. 2005 Kış sayımı sonuçları 
 

Gözlenen Ferdin Cinsiyet Özellikleri Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
Σ 

B36 29.11.2005 16:00     2   2 
B28  15:50     1   1 
B9 30.11.2005 8:30     1 1  2 
  13:00 1       1 
  13:20 1       1 
  13:45      2  2 
  14:10 3 1   4 4  12 
B18  10:30 2    2 4  8 
  10:45  8 1     9 
  07:45     3 5  8 
  09:30     1 2  3 
  12:45     1 2  3 
  13:00 1 3   1   5 
  13:50 1     4  5 
  14:00     1 1  2 
  14:10     2 4  6 
  15:30 1 1   2 7  11 
  16:00 3       3 
  16:15     1 3  4 
B27  14:30     2 2  4 
B28  11:00   2     2 
  15:30  1      1 
  16:00     2 7  9 
B4,B10 01.12.2005 07:00     1 2  3 
  07:30 1    1 1  3 
  08:00   1     1 
  08:10 1       1 
  08:40      2  2 
  08:50     2 3  5 
  09:00     2 5  7 
  09:30  1   3 5  9 
  10:00 2     4  6 
  10:10   1     1 
  10:30 1    2 6  9 
  12:00     1 1  2 
  12:05  1   1 4  6 
  13:00 1     1  2 
  13:30   1     1 
  14:30 1       1 
  15:00   1     1 
  15:15  1      1 
  15:45  1   4 9  14 
  16:00  2   1 2  5 
B15  16:00  1      1 
  16:30  1      1 
B1  08:30     1   1 
  09:00     1   1 
  16:00  1 1  2 3  7 
  16:30     2   2 
B2  15:00  1   4 12  17 
B30 02.12.2005 08:30 2 1   2 6  11 
B22  08:00  1   1 2  4 
C8 06.12.2005 14:30  1   1 3  5 

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 
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Çizelge 4.2.7’nin devamı 
 

Gözlenen Ferdin Cinsiyet Özellikleri Gözlemin 
Erkek Ferdin Yaş Sınıfları Dişi ve Yavrular 

Mevkisi Tarihi Saati 2-4 5-9 >10 By D Y Bc 
Σ 

C5  16:00  1      1 
C1  16:15  2   1 1  4 
C7 07.12.2005 12:30  1   1 2  4 
  13:30 1    1 2  4 
  14:30  1      1 
  15:45  1      1 
C3  12:30  1   1   2 
  12:35  2      2 
  15:00  1   1   2 
  16:00  1      1 
C2  12:00  2      2 
  16:00  1   1 1  3 
  16:10     1 1  2 
  16:25  2   1 1  4 

D: Dişi; Y: Yavru; By: Yaşı belirlenemeyen; Bc: Cinsiyeti belirlenemeyen; Σ: Toplam 

 
 

Araştırma alanında 2002-2005 yılları arasında yapılan yaz ve kış sayımlarının 

çalışma birimlerine göre toplamları ise erkek, dişi ve yavru tasnifleri yapılarak, Şekil 

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 ve 4.2.7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4.2.1. 2002 Yaz sayımı toplamları 
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Şekil 4.2.2. 2002 Kış sayımı toplamları 
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Şekil 4.2.3. 2003 Kış sayımı toplamları 
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Şekil 4.2.4. 2004 Yaz sayımı toplamları 
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Şekil 4.2.5. 2004 Kış sayımı toplamları 
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Şekil 4.2.6. 2005 Yaz sayımı toplamları 
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Şekil 4.2.7. 2005 Kış sayımı toplamları 
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Envanter çalışmaları esnasında 448 gözlem yapılmış, Şekil 4.2.8’de de görüldüğü 

gibi bunların 184’ünde bireye rastlanmış, 264’ünde ise yaban keçisi görülmemiştir. 

Gözlemlerde mevkilerdeki yaban keçisi görülme sıklığı, populasyon büyüklüğü ile 

doğru orantılı olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın artmasında, her geçen sayımla 

birlikte doğru gözleklerin seçiminde kaydedilen isabetin de etkili olduğu 

düşünülmektedir. 
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Yaban keçisi görülen
gözlem sayısı

21 131 32

Yaban keçisi
görülmeyen gözlem
sayısı

79 96 89

En yüksek sayılan b irey
sayısı

31 229 38

Yeşilyut Müezzinler Aşağıgökder
e

 
Şekil 4.2.8. Yaban keçisi görülen ve görülmeyen gözlemlerin populasyon büyüklüğü 

ile ilişkisi 
 
100 hektardaki populasyon yoğunluğu 2005 yılı itibariyle, Yeşilyurt’ta 0.62, 

Müezzinler’de 4.58, Aşağıgökdere’de ise 0.25 olarak belirlenmiştir (Şekil 4.2.9).  
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Şekil 4.2.9. Çalışma süresince populasyon büyüklüğünde görülen sezonsal artış 
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4.3. Populasyon Karakteristikleri 

4.3.1. Morfolojisi 

 

Gözlemlerde, yaban keçisinde renk varyasyonlarının; mevsime, cinsiyete ve yaşa 

göre değiştiği görülmüştür. Tüm renklerin, yaz mevsimine kıyasla kış mevsiminde 

daha soluk olduğu, en az renk değişikliğinin ise dişilerde gözlendiği tespit edilmiştir. 

Buna göre; dişilerin yazın kiremit kızılı renkte olduğu, kışın bu rengin küllü sarı 

halini aldığı, sırtlarında çok ince -1-2 cm genişliğinde- siyah bir çizgi bulunduğu, 

karın altının beyaz, yaşlı dişilerin ise diğer dişilere oranla daha açık renkli oldukları 

dikkati çekmiştir. Yavruların ise küllü kahverengi olup, erkek yavrunun dişiye oranla 

daha koyu renkli olduğu belirlenmiştir. Hem erkeklerde hem de dişilerde boynuz 

bulunduğu, dişilerde boynuzun erkeklere kıyasla çok küçük -25 cm kadar- ince ve 

narin olduğu, erkeklerde ise renk ve boynuz yapısının yaşa göre değişiklik gösterdiği 

kaydedilmiştir (Şekil 4.3.1.1). Erkek fertlerde, iki yaşından itibaren boynuzların 

dişilerden belirgin şekilde büyük olduğu (Şekil 4.3.1.2), yaş ilerledikçe boynuzların 

büyümeye devam ettiği ve içe doğru kıvrılmaya başladığı, iyi gelişmiş bir boynuza 

sahip 10-11 yaşlarındaki bir erkekte, boynuz ucunun, hayvan kafasını kaldırdığında, 

neredeyse, kuyruk sokumuna değebildiği, ayrıca, 3 yaşının sonunda 4. yaşla beraber 

oluşmaya başlayan, 5. yaştan itibaren ise iyice belirginleşen, sırtı boydan boya geçen 

ve boynun iki yanından aşağı inerek zamanla göğsü kaplayan, ön ayaklara kadar 

inen, kuşak adı verilen siyah renkli bir oluşumun  mevcut olduğu görülmüştür. Bu 

kuşağın, yaş ilerledikçe önce genişleyip iyice karardığı, sonra ise beyazlaştığı, hatta 

ömrün sonuna doğru -10-11 yaş gibi- tamamen kaybolduğu, yerini gri-beyaz bir 

renge bıraktığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu tespitlerden yola çıkarak, araştırma 

alanında erkek fertlerin kış dönemindeki post rengine göre yaş gruplamaları 

yapılmıştır. Buna göre; 2-4 yaş arası erkeklerde boynuzlar dişiye oranla daha uzun, 

sırt ve boyunda kuşak henüz tamamen oluşmamış ve post rengi sarımtırak 

kahverengidir. 5-6 yaş arasındaki erkeklerde, boyun ve sırt kuşağı tam oluşmuş, 

yaklaşık 5-7 cm genişlikte ve simsiyah, göğüs ve baş ise henüz siyahlaşmamıştır. 7-9 

yaş arasındaki erkeklerde,  post rengi yer yer beyazlaşmaya başlamış, kuşak göğüs ve 

başa kadar uzanmış ve bunları tamamen siyahlaştırmıştır. 10 ve daha büyük yaşta 
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olanlarda ise post rengi artık iyice beyazlaşmış, kuşak ise grimsi bir renk almış, 

neredeyse kaybolmuştur. 

 
Şekil 4.3.1.1. Yaban keçisi erkeği (arkada) ve dişisi (önde) (Aşağıgökdere-Aralık) 

 
Şekil 4.3.1.2. Yaban keçisi genç erkek fertleri (Müezzinler-Temmuz) 
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Yaban keçilerinde ayakların, sarp kayalıklarda kolayca hareket edebilmesine imkan 

verecek biçimde geliştiği, arazide yaptığı ani kaçış ve sıçramalarda açıkça 

görülmüştür (Şekil 4.3.1.3) Arka ayaklarının ön ayaklarına göre daha büyük ve güçlü 

yapıda (Şekil 4.3.1.4) olmasından dolayı, arka ayakları üzerinde dikilerek kolayca 

beslenebildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bakanaklarının iriliği ve yumuşak toynak 

yapısına sahip olması ve her iki toynağın da neredeyse birbirinden bağımsız hareket 

edebilmesi sayesinde ise düz kaya yüzeylerine dahi kolayca tutunabildiği 

gözlenmiştir  (Şekil 4.3.1.5).  

 

 
Şekil 4.3.1.3. Kayalıklardan sıçrayarak hareket eden bir yaban keçisi 
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Şekil 4.3.1.4. Yaban keçisinin ön (solda) ve arka ayak (sağda) yapıları 

 
Şekil 4.3.1.5. Yaban keçisinde ayak tabanının yapısı 
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4.3.2. İz ve Dışkı Yapısı 

 

Yapılan çalışmada, yaban keçilerinin sarp kayalıklara çıkarken ayağını sürekli taşa 

vurması dolayısıyla, ayak ucunun evcil keçiye kıyasla daha küt olduğu, bu nedenle 

de arazide rastlanan keçilere ait ayak izlerinde, yaban keçisi izinin ucunun oval 

yapısıyla, evcil keçinin izinden ayırt edilebileceği gözlenmiştir. 

 

Bunun yanı sıra, yaban keçisi dışkılarının evcil keçi dışkılarına oranla daha ince 

olduğu, arkasında bir çukurluk ön tarafında ise sivri bir çıkıntı bulunduğu 

görülmüştür. Şekil 4.3.1.1’de çalışma alanında rastlanan bir örnekte, koyu siyah 

renkli ve daha ince olan yaban keçisi dışkıları ile kahverengimsi ve daha dolgun ve 

iri olan evcil keçi dışkıları arasındaki fark açıkça görülebilmektedir. Yapılan 

gözlemlerde yavrudan dişi ve erkek bireye doğru gidildikçe dışkının uzunluğu ve 

büyüklüğünün artmakta olduğu, yaşlandıkça özellikle erkeklerde dışkı daha da ince 

uzun bir hal aldığı belirlenmiştir. 

 
Şekil 4.3.2.1. Yaban keçisi (küçük, siyah olan) ile evcil keçi dışkısının (büyük, 

kahverengi olan) birarada görüldüğü bir nokta 
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4.3.3. Populasyonun Dağılımı ve Strüktürü 

 

Yapılan gözlemlerde, populasyonun sahada gruplar halinde kümeleşme gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu dağılımda belirleyici unsurun ise düşmanlardan korunmada 

kullandığı örtü (sığınak) ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Yaban keçilerinin 

Gizlenme Örtüsü olarak serpili ya da tam kapalı Kızılçam meşcerelerini tercih ettiği, 

bu örtünün bulunmadığı kayalık veya çıplak alanları kullanırken çok tedirgin 

oldukları, buraları asla barınak olarak kullanmadıkları gözlenmiştir. 

 

2002 sayımlarında 32 dişiye karşılık 22 yavru sayılmış, dişi başına düşen yavru oranı 

0.68 olmuştur. 2005 yılında ise 75 dişi, 138 yavru sayılmış, her bir dişiye 1.84 yavru 

düşmüştür. Bu oranlar çiftleşmeye katılabilecek erkek sayısıyla doğru orantılı bir 

şekilde gerçekleşmiştir. Nitekim,  2002’de 5 yaşından büyük, sadece 5 erkek bireye 

rastlanırken, 2005’de 5 yaşından büyük 43  birey sayılmıştır. Hatta 2002’de 10 yaş 

ve daha büyük hiç birey görülmezken, 2005’de 10 yaş veya daha büyük 8 birey 

gözlenmiştir. 

 

Son yılın sayım verilerine dayanarak, populasyon strüktürüne bakıldığında ise  yaz 

sayımlarında populasyonun %20 erkek, %30 dişi ve %50 yavru bireylerden meydana 

geldiğini kış sayımlarında ise üreme dönemi olması dolayısıyla yaşlı erkeklerin de 

populasyona katılması sonucu erkek oranının %29’a çıktığını, dişi oranının % 25’e, 

yavru oranının ise % 46’ya düştüğünü (Şekil 4.3.2.1), erkek bireylerdeki yaş oranının 

ise 10 ve daha büyük yaştakiler %11, 5-9 yaş arasının %31 ve 2-4 yaş arasının  ise 

%58 şeklinde gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 4.3.2.2). 
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Şekil 4.3.3.1. Isparta’daki yaban keçisinin populasyon strüktürü 
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Şekil 4.3.3.2. Erkek bireylerin yaş sınıfları içindeki oranı 
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4.3.4. Doğum (Natalite) Faktörleri 

 

Araştırma alanında yaban keçisinin batın büyüklüğü (b) = 1.76 olarak tespit 

edilmiştir. Şekil 4.3.4.1’de de görüldüğü gibi yılda %70 sıklıkla 2, %27 oranında 1 

ve bazen de %3’lük bir oranla 3 yavru yaptığı belirlenmiştir (Şekil 4.3.4.2). Hatta, 

topal bir dişide ilk yıl bir, ikinci yıl iki yavru gözlenmiştir. Kısır dişi oranı %6 olarak 

tespit edilmiştir. Doğumlar, mayıs ayının ikinci haftası başlamakta, temmuzun ilk 

haftasına kadar devam etmektedir. Yaban keçisi, çiftleşme tabiatı açısından poligam 

bir türdür. Yani bir erkek birden çok dişiyle çiftleşebilmektedir.  
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Şekil 4.3.4.1. Doğumdaki yavru sayısı 
 
 
 

 
 
Şekil 4.3.4.2. Müezzinler- Uzunburun mevkisinde görülen üç yavrulu bir dişi 

1 yavru
27%
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70%
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4.3.5. Ölüm (Mortalite) Faktörleri 

 

Sahada, yaban keçisi ölümlerinde etkili en önemli faktörün yasa dışı avcılık olduğu, 

araştırmanın gerçekleştirildiği 2002-2005 yılları arasında populasyon büyüklüğünde 

meydana gelen büyük artışla açıkça görülmektedir. Çünkü, bu tarihler arasında 

alanda değişen tek unsur, yürütülen eğitim ve koruma çalışmaları neticesinde yasa 

dışı avcılık faaliyetlerinin azalması olmuştur. Araştırmanın başlangıcında yapılan 

görüşmelerde, bu bölgede yılda yaklaşık 80 yaban keçisinin avlandığı, avcıların 

bizzat kendileri tarafından dile getirilmiştir. 

 

Predasyon faktörü olarak, araştırma alanında Yaban keçisi’nin en önemli predatörü 

olan Anadolu parsı Panthera pardus tulliana’nın 1980’lere kadar bulunduğu 

bilinmektedir. Fakat tarafımızdan yapılan gözlemlerde, bu türe ait hiçbir bulguya 

rastlanmamıştır. Bunun yanında, diğer predatörü olabilecek türlerden Karakulak 

Felis caracal, Aşağıgökdere mevkisinde gözlenmiş, hatta birkaç metrekarelik bir 

alanda bir arada rastlanan asimetrik ve dağınık yaban keçisi ve karakulak izlerinden 

yola çıkarak, bunların, o bölgede mücadele ettikleri sonucuna varılmıştır.  

Müezzinler’de ise Yaban kedisi Felis sylvestris gözlenmiştir. Ayrıca sahanın her 

yerinde Tilki Vulpes vulpes’ye rastlanmaktadır. Bunun dışında sahada Kurt Canis 

lupus ve Vaşak Lynx lynx olduğuna dair söylentiler varsa da herhangi bir iz ve 

belirtiye rastlanmamıştır. Gözlenen kuş türleri içinde ise yaban keçisinin predatörü 

olabilecek Kaya kartalı Aquila chrysaetos ve Kızıl akbaba Gyps fulvus 

bulunmaktadır. Kızıl akbaba, nesli tehlike altında olan bir tür olup, araştırma alanın 

Müezzinler-Yazılı Kanyon arasındaki mevkilerinde genellikle çift halinde kaya 

yarıkları arasına yuva yapmış olarak,  bazen de 9-11’li gruplar halinde uçarken 

gözlenebilmektedir. 

 

Çalışma esnasında herhangi bir hastalık veya parazitin ve yine stres ve ekstrem iklim 

şartlarının mortaliteye yol açtığına dair bir veriye ise ulaşılamamıştır. 
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4.3.6. Grup Yapısı 

 

Yapılan gözlemlerde rastlanan grup büyüklüklerine göre rastlanma yüzdeleri Şekil 

4.3.6.1’de verilmiştir. Bu verilere göre, “münferit” erkek bireye rastlama frekansı 47, 

dişi bireye rastlama frekansı ise ise 14’dür. Bir başka deyişle, münferit gezen fertler 

%77 sıklıkla erkek bireylerden oluşmaktadır. Bunlarında %75’ine kış periyodunda 

rastlanmıştır. Bu fark, kış mevsiminde üreme döneminde çiftleşme faaliyeti için tek 

başına dolaşan tekelerden kaynaklanmaktadır. Dişi ve yavrulardan oluşan bir 

çekirdek aile olarak yaban keçisi gruplarına bakıldığında ise “ikili” ve “üçlü” 

grupların tüm populasyonun %34’ünü oluşturduğu görülmektedir. İki bireyli 

grupların %43’ünü 1 dişi ve 1 yavrudan, üçlü grupların ise %62’sini 1 dişi 2 

yavrudan meydana gelen fert grubu oluşturmaktadır. Daha kalabalık gruplara 

bakıldığında ise 4’lü ve daha büyük sayıdaki gruplara %55 oranında kışın 

rastlanırken 9’lu ve daha büyük gruplara ise %67 oranla kışın rastlandığı 

görülmektedir.  

2'li
19%

3'lü
15%

4'lü
15%

5'li
6%

6'lı
6%

7'li
6%

8'li
4%

münferit  bireyler
23%

9 ve daha büyük
6%

Şekil 4.3.6.1. Gözlenen grup büyüklüklerinin dağılımı 
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4.3.7. Davranışları 

 

Yapılan gözlemlerde, yaban keçilerinde davranışları belirleyen etkenlerin başında 

korunma içgüdüsünün geldiği, hareket ederken veya beslenme esnasında öncelikle, 

düşmanlarına karşı kendini savunabilecek konumu mutlaka sağlamak istediği 

görülmüştür.  

 

Yaban keçilerinin yaz mevsiminde genellikle sabah gün doğarken ve akşam gün 

batarken 1,5-2 saatlik periyotta faal oldukları, günün geri kalan kısmını ise orman 

içlerinde dinlenerek geçirdikleri gözlenmiştir. Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar 

nedeniyle suya çok ihtiyaç duydukları ve dolayısıyla su içmeye giderken tehlikelere 

karşı ayrı bir dikkat ve özen gösterdikleri görülmüştür. Araştırma alanında su, 

ağustos sonu ile ekim başları arasında sadece dar dere geçitlerinde güneş görmeyen 

küçük birikintiler halinde bulunmaktadır. Yaban keçilerinin, bu dönemde, bir günde 

birkaç kez, bu su alanlarını -çoğunlukla sabah nadiren ise gün içinde ve akşamları- 

ziyaret ettikleri, genelde su içmeye gittikleri yerden akşamları geri döndükleri 

görülmüştür. Suyun yanına geldiklerinde neredeyse 10-15 dakika hiç hareket 

etmeden bekledikleri, hava tamamen kararınca tek tek ve çok yavaşça suya indikleri, 

biri geri gelmeden diğerinin suya gitmediği, ön ayakları üzerine çökerek 20-30 

dakika süresince su içtikleri, dolayısıyla bir su içme davranışının yaklaşık 1 saat 

sürmekte olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, yaban keçilerinin bir su içme yerine 

yaklaştığında tehlikelere karşı olağanüstü dikkatli olmasının yanı sıra, bir tehlike 

sezdiklerinde aynı gün içinde buradan dönüşe geçmediği de tespit edilmiştir. Bunlara 

ilaveten, yapılan gözlemlerde, yaban keçilerinde sürü üyeleri arasındaki hiyerarşik 

ilişkinin de çok önemli olduğu ve bu hiyerarşinin özellikle kurak dönemden çiftleşme 

dönemine yaklaşırken gerçekleşen su içme davranışları esnasında en üst düzeyde 

cereyan ettiği, suyu ilk olarak baskın (dominant) erkeğin, sonra onun koruması olan 

orta yaşlı erkeklerin, daha sonra ise sürünün geri kalanının içtiği gözlenmiştir. 

 

Hiyerarşinin, ayrıca, çiftleşilecek eş seçiminde de çok önemli olduğu, çiftleşme 

döneminde her sürünün büyük erkeklerin çatışmalarına sahne olduğu, bu baskı 

süresince genç ve hasta erkeklerin sürüden ayrıldığı, baskın erkeğin ise çok enerji 
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harcayarak bitkin düştüğü, bunun yanı sıra sürüde, erkeğin, çiftleşmek için öncelikle 

en genç dişileri seçtiği, en yaşlı dişiyi ise en sona bıraktığı görülmüştür.  

 

Yaban keçilerinin kışın ise gün boyu özellikle de saat 09:00 ila 11:00 ve 14:00-16:00 

arası çok daha aktif oldukları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla kış mevsiminde üreme 

döneminde bir gün içinde bir yaban keçisi grubunda su içme, yayılma, çiftleşme, 

dinlenme, kur yapma gibi davranışların tümünü görebilmek mümkün olabilmektedir.  

 

Tipik bir yaban keçisi sürüsünde en önde yetişkin dişinin bulunduğu, onu 

yavrularıyla beraber diğer dişilerin takip etmekte olduğu, onları da 3-4 yaşına 

kadarki genç erkeklerin, bunları ise en arkada en güçlü teke -genellikle bu en büyük 

tekedir- takip ettiği, daha az güçlü 4 yaşından büyük erkeklerin ise çevrelerinde 

dolaşıp, koruma vazifesi gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, yer değiştirirlerken 

gruba en yaşlı dişinin gözcülük ettiği, bu gözcü dişinin, her 5-10 saniyede bir durarak 

3-5 saniye etrafı kolaçan ettiği ve bu esnada grubun diğer üyelerinin de hiç hareket 

etmeden beklediği, o yürüdüğünde diğerlerinin de devam ettiği gözlenmiştir. 

 

Yapılan tespitlere göre, bir tehlike esnasında, bir yaban keçisi sürüsünde, lider ile 

baskın fert farklı bireyler olmaktadır. Yani, bir alarm durumunda yaşlı bir dişi veya 

genç bir erkek sıklıkla lider rolünü almakta, yaşlı erkek ise sürünün en arkasına 

geçmektedir. Bir tehlikeden kaçarken, öncelikle bütün fertler bir araya toplanmakta, 

bu arada dominant erkek koruması tarafından bu bir araya toplanan sürünün 

merkezine götürülmekte, birkaç saniye sonra bunlar, sürüden ayrılarak tehlikenin ne 

olduğunu ve büyüklüğünü belirleyebilecekleri bir ağaçlığın veya kayalığın arkasına 

gitmektedirler. Baskın erkeğin rolü asıl burada başlamakta, sürünün karşısına 

beklenmedik engeller çıktığında veya bir predatör saldırısıyla karşılaştığında 

öncelikle baskın erkek ve koruması tehlikeyi tahmin etmek için bir bekleme 

pozisyonu almakta, bu baskın erkek kaçma yönünü belirleyerek emin bir istikamete 

doğru hareket etmekte ve sürünün geri kalanı hızlıca onu takip etmekte ve bir müddet 

sonra hepsi dağılarak gizlenme örtüsüne sığınmaktadırlar. Bu yön bazen tehlikenin 

kaynağına doğru da olabilmekte ama bu spesifik bir durum olmaktadır. Baskın 

erkeğin bir diğer rolü ise sürü hiyerarşisini sağlamak ve bunu bozanları sertçe itaate 
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zorlamaktır. Bunların, ayrıca korunmaya ihtiyacı olan fertleri korumakla da görevli 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Isparta’da yaban keçilerinin aralık ayının ikinci haftası ile ocak ayının ikinci haftası 

arasında kalan zaman diliminde çiftleştikleri belirlenmiştir. Bu tarihlerden iki-üç 

hafta önce yaşlı tekeler yazı geçirdikleri alanlardan inerek aralarında rekabete 

girişmekte, bu kavgalardan kazançlı çıkanlar, ardından dişilerin olduğu grupları 

ziyaret ederek çiftleşebilecekleri dişileri belirlemektedirler. Çiftleşme davranışı 

genellikle yağmur, kar gibi bir yağışla başlamakta, özellikle yağış ve sisin bir arada 

olduğu hava şartlarında gizlenme kolaylığından dolayı en üst seviyeye çıkmaktadır. 

Çiftleşme arayışındaki teke, dişiyi gördüğünde belli bir mesafeden – bu mesafe 

bazen 30-40 m, bazen de bir tepeden diğer bir tepeye olabilmekte- kaz sesine benzer 

bir pıskırma sesi çıkarmakta, bu sesi 5 dakikada 4-5 kez tekrarlayıp ardından dişilere 

yaklaşmaktadır. Dişi ardından gelen tekeyi gördüğünde çok hızlı bir şekilde kaçmaya 

başlamaktadır. Bu kovalamaca 3-5 kez tekrar etmekte sonunda dişi pes ederek 

çiftleşme faaliyetine izin vermektedir. Tekeler, ilk olarak en genç dişiyle son olarak 

ise en yaşlı dişiyle çiftleşmektedir. Bir tekenin bir günde 3-4 dişi ile çiftleşebildiği 

gözlenmiştir. 

 

Üreme mevsiminde çiftleşme faaliyeti esnasında gruplar birleşerek büyük sürüler 

oluşturmaktadır. Bu sürülerde, en yaşlı teke çiftleşmek için bir dişiyi kovalarken 

genç tekeler sürünün en önünde dişiler ve yavrular ortada, orta yaşlı tekeler ise en 

arkadan gitmekte, güçlü teke bir dişiyle çiftleşirken orta yaşlılar diğer dişilerle 

çiftleşmeye çalışmaktadır. Kur ve çiftleşme koşuları dışında ise genç tekeler, dişi ve 

yavrular, yaşlı tekeler tek tek ayrı gruplar halinde dolaşmaktadır (Şekil 5.3.1). 

 

Tekeler, çiftleştikten sonra da yaklaşık 1 ay çiftleştiği dişi gruplarını ziyaret etmekte, 

daha sonra bu yaşlı ve güçlü tekeler yazı geçirecekleri alanlara gitmektedirler. Bu 

tekeleri yazın görmek çok zor olmakta, çünkü, bu mevsimde, sabah günün ağarmaya 

başladığı ilk 10-15 dakika ile akşam hava tamamen kararmadan önce son 10-15 

dakika dışında gizlendikleri sık ormanlık alandan dışarı çıkmamaktadırlar.  
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Şekil 5.3.1. Yaban keçilerinin çiftleşme koşularından görüntüler 
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4.4. Habitat Özellikleri  

 

Araştırma alanı, saf Kızılçam Pinus brutia meşcereleri (Şekil 4.4.1) ile yer yer 

kızılçam-ardıç Juniperus spp. karışık meşcerelerinden (Şekil 4.4.2) kurulu “iğne 

yapraklı ormanlar” ile tipik maki elemanlarından oluşan, yer yer serpili kızılçam, 

ardıç, kermes meşesi, akçakesme ve sandal toplulukları içeren “kaya vejetasyonu” 

(Şekil 4.4.3) olmak üzere başlıca iki vejetasyon tipinden meydana gelmektedir (Şekil 

4.4.4). Bu kayalıklarda eğim 70-80 derece yani %150-170 arasında değişmektedir. 

Ayrıca, sahanın özellikle sarp kayalık kısımlarında derin yarık ve mağaralar 

bulunmaktadır. 

 

Sahada sadece kışları akan kuru dereler çoğunlukta olmakla beraber, çok miktarda 

küçük su kaynağı da bulunmakta, bunların yanı sıra Kovada Çayı, Isparta Çayı ve 

Yazılıdere (Şekil 4.4.5) gibi sürekli akan büyük çay ve dereler de yer almaktadır. 

Yaban keçileri, Yazılı Kanyon piknik yeri ve Karanlıkdere civarında birkaç kez su 

içerlerken görülmelerine rağmen, buraların çevresi çok açık olduğundan korunma 

problemi nedeniyle yaban keçilerinin su içme yeri olarak ilk tercihleri değildir. 

Ayrıca, Karacaören baraj gölünün doğu ucu da Yeşilyurt’ta yayılış gösteren bireyler 

için önemli bir su içme yeridir. Bunların dışında kuru dereler içinde yer altı sularının 

sızması ile oluşan küçük birikintiler yaban keçilerinin en çok kullandığı su 

kaynakları olarak gözlenmiştir. Hatta, su kıtlığının en üst düzeyde olduğu bazı 

mevkilerde, evcil hayvanların su içmesi için yapılan çeşme arklarını dahi, hayatlarını 

riske atarak kullandıkları görülmüştür.  
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Şekil 4.4.1. Çalışma alanındaki Saf Kızılçam meşcerelerinden bir örnek 

 
Şekil 4.4.2. Çalışma alanındaki kızılçam-ardıç karışık meşcerelerinden bir görüntü 
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Şekil 4.4.3. Çalışma alanındaki kaya vejetasyonu’ndan bir görüntü 

 
Şekil 4.4.4. Çalışma alanındaki iğne yapraklı ormanlar ve kaya vejetasyonu bir arada 

görülmekte 



 79

 
 
Şekil 4.4.5. Çalışma alanı içinde akan Yazılıdere’den bir görüntü 
 
 
Sahadaki vejetasyon birimlerinden iğne yapraklı ormanlarda bulunan ağaç, ağaççık 

ve çalı türleri, bunların alanı örtme dereceleri ve frekansları belirlenerek, 

bulundukları mevkilerle beraber Çizelge 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 ve 4.4.4’de verilmiştir. Bu 

tespitlerden de anlaşılacağı üzere, incelenen örnek alanlarda, alt tabakada birbirinden 

iki-üç tür itibariyle değişiklik gösteren, fakat genelde hemen hemen benzer türlerden 

ibaret dört farklı strüktüre rastlanmıştır. 
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Çizelge 4.4.1. Müezzinler-Uzgur mevkisi iğne yapraklı ormanlarında rastlanan ağaç, 
ağaççık ve çalı türleri, alanı örtme dereceleri ve frekansları  

 
Türler Örtme 

Derecesi 
Frekansı 

Kızılçam Pinus brutia Ten. 5 12 

Akçakesme Phillyrea latifolia L. 3 6 

Boylu Ardıç Juniperus excelsa Bieb. 3 6 

Kermes meşesi Quercus coccifera L.  2 4 

Diken Ardıcı Juniperus oxycedrus L. 2 4 

Delice Olea europea L. + 2 

Dafne Daphne sp. L. + 2 

Yemişen Crataegus monogyna Jacq  r 1 

Menengiç Pistacia terebinthus L. r 1 
r: Pek kıt (1-5 birey) pek az bir alanı örten 
+: Kıt, az bir alanı örten 
2: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 1/20-1/4’ünü örten 
3: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın ¼-1/2’sini örten 
5: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 3/4’ünden fazlasını örten  

 
Çizelge 4.4.2. Müezzinler-Çilekligözlek mevkii iğne yapraklı ormanlarında rastlanan 

ağaç-ağaççık ve çalı türleri, alanı örtme dereceleri ve frekansları  
 

Türler Örtme 
Derecesi

Frekansı 

Kızılçam Pinus brutia Ten. 5 7 

Akçakesme Phillyrea latifolia L. 3 8 

Boylu Ardıç Juniperus excelsa Bieb. 2 4 

Kermes meşesi Quercus coccifera L. 3 6 

Sandal Arbutus andrachne L. 3 5 

Diken Ardıcı Juniperus oxycedrus L. + 3 

Delice Olea europea L. 2 5 

Menengiç Pistacia terebinthus L. r 5 

Mersin  Myrtus communis L. r 4 

Dafne Daphne L. sp. + 9 

Patlangaç Colutea melanocalyx Boiss.&Heldr. r 4 

Laden Cistus creticus L. 1 13 
r: Pek kıt (1-5 birey) pek az bir alanı örten 
+: Kıt, az bir alanı örten 
1: Bol fakat alanın 1/20’sinden azını örten, ya da oldukça kıt, daha büyük örtme değeri olan, 
2: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 1/20-1/4’ünü örten 
3: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın ¼-1/2’sini örten 
5: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 3/4’ünden fazlasını örten  
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Çizelge 4.4.3.Aşağıgökdere-Göçük mevkisi iğne yapraklı ormanlarında rastlanan 
ağaç-ağaççık ve çalı türleri, alanı örtme dereceleri ve frekansları  

 
Türler Örtme 

Derecesi 
Frekansı 

Kızılçam Pinus brutia Ten. 5 7 

Akçakesme Phillyrea latifolia L. 2 8 

Sandal Arbutus andrachne L. 2 5 

Kermes meşesi Quercus coccifera L. 2 4 

Diken Ardıcı Juniperus oxycedrus L. + 3 

Delice Olea europea L. r 1 

Menengiç Pistacia terebinthus L. r 1 

Mersin  Myrtus communis L. 2 5 

Boyacı sumağı Cotinus coggyria Scop. + 2 

Zakkum Nerium oleander L. r 2 

Laden Cistus creticus L. 1 7 

Sütleğen Euphorbia sp. 1 5 
r: Pek kıt (1-5 birey) pek az bir alanı örten 
+: Kıt, az bir alanı örten 
1: Bol fakat alanın 1/20’sinden azını örten, ya da oldukça kıt, daha büyük örtme değeri olan, 
2: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 1/20-1/4’ünü örten 
5: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 3/4’ünden fazlasını örten  

 

Çizelge 4.4.4. Yeşilyurt-Çürük mevkisi iğne yapraklı ormanlarında rastlanan ağaç-
ağaççık ve çalı türleri, alanı örtme dereceleri ve frekansları  

 
Türler Örtme 

Derecesi 
Frekansı 

Kızılçam Pinus brutia Ten. 5 6 

Akçakesme Phillyrea latifolia L. + 2 

Boylu Ardıç Juniperus excelsa Bieb. r 1 

Kermes meşesi Quercus coccifera L. + 2 

Diken Ardıcı Juniperus oxycedrus L. 1 2 

Delice Olea europea L. r 1 

Zakkum Nerium oleander L. 2 3 

Mersin  Myrtus sp. + 3 

Laden Cistus creticus L. 1 12 
r: Pek kıt (1-5 birey) pek az bir alanı örten 
+: Kıt, az bir alanı örten 
1: Bol fakat alanın 1/20’sinden azını örten, ya da oldukça kıt, daha büyük örtme değeri olan, 
2: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 1/20-1/4’ünü örten 
5: birey sayısına bağlı olmaksızın alanın 3/4’ünden fazlasını örten  
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Kaya vejetasyonunda ise yer yer 3-5 bireyden oluşan serpili Kızılçam, Ardıç, Kermes 

meşesi, Akçakesme, Sandal topluluklarına rastlanmakla birlikte, bu alanların büyük 

kısmının kayalıklar ve bu kayaların üzerinde ve aralarında yetişen otsu türlerden 

oluştuğu tespit edilmiştir. Kaya vejetasyonundaki bu serpili ağaç ve ağaççıkların 

alanı örtme oranları ise %30-35 olarak tespit edilmiştir.  

 

Ayrıca, yaban keçilerinin, kaya vejetasyonunu beslenme alanı olarak tercih ettiği, 

gece barınak olarak ya da öğlenleri dinlenme yeri olarak ise –güvenlik nedeniyle- 

iğne yapraklı ormanları kullandığı tespit edilmiştir (Şekil 4.4.6). Ayrıca, sarp 

kayalıklarda beslenirken bir tehlike anında gizlenme örtüsü olarak ise bu alanlarda 

bulunan Kızılçam, Ardıç, Kermes meşesi, Akçakesme ve Sandal topluluklarını 

kullandığı, zorda kalmadığı sürece beslenirken mutlaka bir sürte (siper) yakınında 

bulunmayı tercih ettiği, ayrıca, bu yamaçlar arasında bulunan, kaya tabakalarını ve 

küçük mağaraları da kaçış örtüsü olarak kullandığı gözlenlenmiştir.  
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Şekil 4.4.6. Bir yaban keçisi sürüsünün dolaşma alanı ve habitat kullanımı 

(Müezzinler-Karadiken) 

Ölçek: 1/25 000
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Bu kayalıklar, otsu türler açısından oldukça zengindir (Şekil 4.4.7; 4.4.8). Çalışma  

alanında teşhis edilen ve toplanan bitki örneklerinde; 52 familyaya mensup, 163 tür 

tespit edilmiş, bulgular liste halinde Çizelge 4.4.5’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.4.7. Çalışma alanındaki zengin kaya vejetasyonu 

 
Şekil 4.4.8. Çalışma alanında bir kaya üzerindeki zengin bitki çeşitliliği 
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Çizelge 4.4.5. Sahada rastlanan bitki türleri 

Familya Tür 

Aspidiacea Dryopteris pallida (Bory) 
Aspleniaceae Asplenium ceterach L. 
Equisetaceae Equisetum hyemale L. 

Juniperus oxycedrus L. Cupressaceae 

Juniperus excelsa Bieb. 
Pinaceae  Pinus brutia Ten. 

Cotinus coggyria Scop. Anacardiaceae 

Pistacia terebinthus L. 

Eryngium falcatum Delar 

Lagoecia cuminioides L. 

Scandix iberica Bieb. 

Pimpinella anthriscoides Boiss. 

Bupleurum anatolicum Hub.-Mor.&Reese 

Bupleurum subuniflorum Boiss.&Heldr. 

Bupleurum falcatum L. 

Tordylium apulum L. 

Ainsworthia trachycarpa Boiss. 

Torilis japonica (Houtt.) DC. 

Torilis leptophylla (L.) Reichb. 

Apiaceae 

Daucus guttatus Sm. 
Apocynaceae Nerium oleander L. 
Araliaceae Hedera helix L. 
Asclepiadaceae Cionura erecta (L.) Griseb. 

Inula anatolica Boiss. 

Pulicaria vulgaris Gaertner 

Helichrysum pamphylicum Davis&Kupicha 

Compositae 

Bellis perennis L. 
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Çizelge 4.4.5’in devamı 
 

Tür 

Senecio vernalis Waldst.&Kit. 

Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 

Carthamus dentatus Vahl. 

Familya 

Composite 

Rhagadiolus stellatus Gaertner 
Berberidaceae Berberis vulgaris 

Betulaceae Alnus orientalis Decne 

Myosotis ramosissima Rochel ex Schultes 

Paracaryum paphlagonicum R. Mill 

Cynoglossum creticum Miller 

Onosma oreodoxum Boiss. 

Symphytum orientale L. 

Anchusa arvensis (L.) Bieb. 

Alkanna tinctoria (L.) Tausch. 

Alkanna areolata Boiss. 

Alkanna oreodaxa Hub.-Mor. 

Boraginaceae 

Alkanna punctulata Hub.-Mor. 

Sinapis alba L. 

Iberis carica Bornm. 

Alyssum dasycarpum Steph ex Willd. 

Arabis drabiformis Boiss. 

Arabis andosacea Fenzl. Pug. 

Arabis caucasica Willd. 

Arabis aucheri Boiss. 

Nasturtium officinale R.Br. 

Cardamine graeca L. 

Malcomia micrantha Boiss.&Reut. 

Brassicaceae 

Sisymbrium officinale Scop. 

Campanula lyrata Lam. Campanulaceae 

Campanula trachelium L. 



 87

Çizelge 4.4.5’in devamı 
 

Familya Tür 
Campanulaceae Legousia pentagonia Thellung. 

Bufonia tenuifolia L. 

Gypsophila pilosa Hudson 

Caryophyllaceae

Silene leptoclada Boiss. 

Cistus creticus L. Cistaceae 

Fumana arabica (L.) Spach. 

Convolvulus dorycnium L. Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L. 
Crassulaceae Rosularia serpentinica Muirhead 

Bryonia cretica L. Cucurbitaceae 

Bryonia alba L. 

Erica manipuliflora Salisb. Ericaceae 

Arbutus andrachne L. 

Euphorbia cardiophylla Boiss.&Heldr.  Euphorbiaceae 

Euphorbia characias L. 

Cercis siliquastrum L. 

Cercis siliqua L. 

Spartium junceum L. 

Astragalus echinops Aucher ex Boiss. 

Astragalus schizopterus Boiss. 

Astragalus barbarae Bornm. 

Vicia cracca L. 

Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori 

Lathyrus tukhtensis Czecz. 

Lathyrus stenophyllus Boiss.&Heldr. 

Lathyrus aphaca L. 

Trifolium repens L. 

Trifolium speciosum Willd. 

Fabaceae 

Trifolium campastre Schreb. 
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Çizelge 4.4.5’in devamı 
 

Tür 

Trifolium pratense L. 

Trifolium medium L. 

Trifolium globusum L. 

Trifolium sylvaticum Guard ex Lois. 

Trigonella cretica (L.) 

Medicago radiata L. 

Familya 

Fabaceae 

Medicago murex Willd. 

Quercus infectoria Olivier Fagaceae 

Quercus coccifera L. 

Centaurium erythraea Rafn 

Centaurium pulchellum Druce 

Gentianaceae

Centaurium spicatum Fritsch 
Geraniaceae Geranium purpureum Vill. 
Hypericaceae Hypericum aviculariifolium Jaub.&Spach 

Ajuga bombycina Boiss. 

Teucrium polium L.  

Phlomis kurdica Rech. 

Lamium lycicum Boiss. 

Lamium pisidicum R. Mill 

Lamium album L. 

Ballota cristata P.H.Davis 

Sideritis perfoliata L. 

Stachys cretica L. 

Melissa officinalis L. 

Origanum onites L. 

Satureja thymbra L. 

Micromeria nervosa Betham 

Micromeria elliptica Koch. 

Lamiaceae 

Thymus cilicicus Boiss.&Bal. 
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Çizelge 4.4.5’in devamı 
 

Tür 

Thymbra spicata L. 

Familya 

Lamiaceae 

Salvia tomentosa Miller 
Loranthaceae Viscum album L. 
Malvaceae  Malva sylvestris L. 

Morus alba L. Moraceae 

Ficus carica L. 
Myrtaceae Myrtus communis L. 

Olea europea Oleaceae 

Phillyrea latifolia L. 
Platanaceae Platanus orientalis L. 
Primulaceae Anagallis arvensis L. 
Punicaceae Punica granatum L. 

Anemone blanda Schott.&Kootschy 

Anemone coronaria L. 

Ranunculus ficaria L. 

Ranunculaceae 

Thalictrum orientale Boiss. 

Craetegus orientalis 

Crataegus monogyna Jacq. 

Rosaceae 

Rubus ideus 

Crucianella angustifolia L. 

Galium odoratum (L.) Scop. 

Rubiaceae 

Galium cassium Boiss. 

Verbascum cilicium Boiss. 

Linaria genistifolia Mill. 

Linaria corifolia Desf. 

Scrophulriaceae

Veronica anagallis-aquitica L. 
Styracaceae Styrax officinalis L. 

Tamaricaceae Tamarix parviflora DC. 
Thymelaeceae Daphne sericea Vah. 
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Çizelge 4.4.5’in devamı 
 

Familya Tür 

Daphne oleoides Schereber Thymelaeceae

Daphne gnidioides Jaub.& Spach 
Verbenaceae Vitex agnus-castus L. 
Vitaceae  Vitis sp. 
Araceae Arum dioscoridis Sm. 

Iris sintenissii Janka Iridaceae 

Gladiolus atroviolaceus Boiss. 

Ruscus aculeatus L. 

Asparagus acutifolius L. 

Allium scabriflorum Boiss. 

Bellevalia sp. Lapeyr 

Muscari muscarimi Medicus 

Liliaceae 

Gagea granatellii Parl. 

Orchis anatolica Boiss. Orchidaceae 

Dactylorhiza romana Soo. 
Juncaceae Juncus maritimus Lam. 

Avena fatua L. 

Lolium rigidum Gaudin 

Dactylis glomerata L. 

Poaceae 

Briza maxima L. 
 

Yaban keçisinin mevsimlere göre aldığı ana besinleri ise Çizelge 4.4.6’da verilmiştir. 

Burada verilen türlerin belirtilen mevsimlerde yaban keçisinin besininin %50 ve daha 

fazlasını oluşturdukları, gerek gözlemlerde gözlenen yeme sıklığından (Şekil 4.4.9) 

gerekse bulunan işkembe örneğindeki sindirilmemiş parçalardan yola çıkılarak tespit 

edilmiştir (Şekil 4.4.10). Sonbahar mevsiminde rastlanan bu işkembe içeriğinin 

neredeyse yaklaşık %80’ini Kanlıca mantarı Lactarius delicious’nın oluşturduğu 

görülmüştür. Bu besinlerden bazılarının görüntüleri ise Şekil 4.4.11; 4.4.12; 4.4.13; 

4.4.14; 4.4.15; 4.4.16’da verilmiştir.  
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Şekil 4.4.9. Yaban keçisi beslenme davranışı 

 
Şekil 4.4.10. İşkembe içeriğinde gözlenen Sandal ve Kermes meşesi yaprakları 
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Çizelge 4.4.6. Yaban keçisinin mevsimlere göre aldığı ana besinleri  
 

Mevsim Besinleri (fazla tüketilenden az tüketilene doğru) 

Sonbahar Kanlıca mantarı Lactarius delicious (L.:F.) 

Sandal Arbutus andrachne L. 

Kermes meşesi Quercus coccifera L. 

Doru renkli şişkin mantar Boletus badius Pers. 

Kış Kermes meşesi Quercus coccifera L. 

Sandal Arbutus andrachne L. 

Ardıç Juniperus sp. 

İlkbahar Dağ sümbülü Bellevalia sp. Lapeyr 

Müşkül Muscari muscarimi Medicus 

Diğer Liliaceae türleri 

Yaz Poaceae, Lamiaceae ve Fabaceae türleri 

Ardıç Juniperus sp. 

Laden Cistus creticus L. 

 

 
Şekil 4.4.11. Açılan işkembede görülen besinlerden canlı örnekler; Kanlıca mantarı 

(solda) ve Doru renkli şişkin mantar (sağda) 
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Şekil 4.4.12. Sahada yaban keçisince tüketilen besinlerden Kermes meşesi Quercus 

coccifera L. palamutu 

 
Şekil 4.4.13. Sahada yaban keçisince tüketilen besinlerden Müşkül Muscari 

muscarimi Medicus  
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Şekil 4.4.14. Sahada yaban keçisince tüketilen besinlerden Laden Cistus creticus L.  

 
Şekil 4.4.15. Sahada yaban keçisinin besinlerden Sandal Arbutus adrachne L.  
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Şekil 4.4.16. Araştırma alanındaki bir Sandal Arbutus andrachne L. ağacı 
  

4.5. Diğer Fauna Elemanları 

Sahada yapılan gözlemler esnasında kaydedilen yaban keçisi dışındaki memeli ve 

kuş türleri teşhis edilerek (Heinzel ve ark., 1992; Turan, 1984; Jonsson, 1993; 

Kirwan ve ark., 1998; Kiziroğlu, 1989) Çizelge 4.5.1 ve 4.5.2’de verilmiştir.  

 
Çizelge 4.5.1. Sahada gözlenen memeli türleri 
 

Takım Familya Tür Adı (Latince) Tür (Türkçe) 
Vulpes vulpes Tilki 
Felis caracal Karakulak Canidae 
Felis sylvestris Yaban kedisi 
Mustela nivalis Gelincik   
Martes foina  Kaya sansarı  

CARNIVORA  

Mustelidae 
Meles meles Porsuk 

ARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa Yaban domuzu 
LAGOMORPHA Leporidae Lepus capensis  Tavşan  
RODENTIA Sciuridae Sciurus vulgaris  Sincap 

Erinaceidae Erinaceus concolor  Kirpi 
INSECTIVORA 

Talpidae Talpa europaea       Köstebek   
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Çizelge 4.5.2. Sahada gözlenen kuş türleri 
 

Bilimsel Adı Türkçe Adı 
 
Accipitridae 
Gyps fulvus Kızıl akbaba 
Accipiter nisus Atmaca 
Accipiter brevipes Yoz atmaca 
Buteo buteo Şahin 
Buteo rufinus Kızıl şahin 
Aquila chrysaetos Kaya kartalı 
Falconidae 
Falco cherrug Uludoğan 
Falco tinnunculus Kerkenez 
Falco columbarius  Bozdoğan  
Phasianidae 
Alectoris chukar Kınalı keklik 
Columbidae 
Columba livia Kaya güvercini 
Columba palumbus Tahtalı 
Streptopelia decaocto Kumru 
Streptopelia turtur Üveyik 
Cuculidae  
Cuculus canorus Guguk 
Caprimulgidae 
Caprimulgus europeaeus Çobanaldatan 
Apodidae 
Apus apus Ebabil 
Meropiidae 
Merops apiaster Arıkuşu 
Upupadae 
Upupa epops İbibik 
Picidae 
Dendrocopus syriacus Alaca ağaçkakan 
Dendrocopus minor Küçük ağaçkakan 
Alaudidae 
Galerida cristata Tepeli toygar 
Hirundinidae 
Riparia riparia Kum kırlangıcı 
Hirundo rustica  Kır kırlangıcı 
Delichon urbica Ev kırlangıcı 
Motacillidae 
Motacilla flava Sarı kuyruksallayan 
Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı 
Motacilla alba Ak kuyruksallayan 
Purinellidae 
Cinclus cinclus Derekuşu 
Turdidae 
Cercotrichas galactotes Çalı bülbülü 
Erithacus rubecula Kızılgerdan 
Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk 
Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan 
Oenanthe hispanica Karakulaklı kuyrukkakan 
Turdus merula Karatavuk 
Turdus philomelos Öterardıç 
Turdus viscivorus Ökse ardıcı 
Sylvidae 
Hippolais pallida Akmukallit 
Hippolais olivetorum Zeytin mukalliti 
Phylloscopus collybita Çıvgın 
Muscicapidae 
Muscicapa striata Benekli sinekkapan 
Ficedula parva Küçük sinekkapan 
Ficedula hypoleuca Kara sinekkapan 
Aegithalidae 
Aegithalos caudatus Uzunkuyruklu baştankara 
Paridae 
Parus ater Çam baştankarası 
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Çizelge 4.5.2’nin devamı 
 
 

Bilimsel Adı Türkçe Adı 
Paridae 
Parus caeruleus Mavi baştankara 
Parus major Büyük baştankara 
Sittidae 
Sitta krueperi Anadolu sıvacıkuşu 
Sitta europea Sıvacıkuşu 
Sitta neumayer Kaya sıvacıkuşu 
Tichodromadidae 
Tichodroma muraria Duvar tırmaşıkkuşu 
Cinclidae 
Cinclus cinclus Derekuşu 
Laniidae 
Lanius collurio Kızılsırtlı örümcekkuşu 
Lanius senator Kızılbaşlı örümcekkuşu 
Lanius nubicus  Maskeli örümcekkuşu 
Corvidae 
Garrulus glandarius Alakarga 
Corvus corone Leş kargası 
Corvus corax Kuzgun 
Sturnidae 
Sturnus vulgaris Sığırcık 
Passeridae 
Passer domesticus Serçe 
Fringillidae 
Fringilla coelebs İspinoz 
Carduelis spinus Karabaşlı iskete 
Carduelis carduelis Saka 
Carduelis chloris Florya 
Emberizidae 
Emberiza cia Kaya kirazkuşu 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

5.1. Yayılışı 

• Huş (1974) ve Demirsoy (1992) yaban keçisinin Akdeniz bölgesinin kuzeyinde 

Isparta’ya kadar yayılış gösterdiğini belirtmişlerdir. Yapılan çalışmada elde edilen 

veriler de bu bilgiyi teyid etmekle beraber, literatürde yaban keçisinin Isparta 

ilindeki yayılış alanı ile ilgili bir veriye rastlanmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışma 

sonucunda yaban keçisinin Isparta’daki yayılış alanları -kuzeyde Kapıkaya ve son 

Torosların son silsilelerinden olan Davraz dağı etekleri, batıda Isparta çayı, 

doğuda Şarderesi ve güneyde Yazılıdere arasında kalan bölge- ilk kez ortaya 

konmuş olmaktadır.  

 

• Isparta-Antalya karayolunun yaban keçisinin habitatında bir bölünmeye sebep 

olduğu düşünülmektedir. Nitekim, bu yol yapılmadan önce, Aşağıgökdere-

Karanlıkdere mevkisinden, Burdur’un Ağlasun ilçesi Karadiğin mevkisine, 

çiftleşme döneminde, erkek fertlerin gidip geldiği rivayet edilmektedir. 

Bulgularımız da bu veriyi desteklemektedir. Şöyle ki, Ağlasun Yaban Keçisi 

Koruma Sahası’nda, bu yol yapılana kadar 60-70 bireyden oluşan bir yaban keçisi 

populasyonunun olduğu ve bunun üzerine sahanın koruma alanı olarak ilan 

edildiği bilinmektedir. Bu sahanın mevcut durumunu belirlemek amacıyla 2001 

yılında çeşitli kereler alana gidip gözlemler yapmış olmamıza rağmen, hiçbir 

ferde rastlamamış olmamız, bizi, bu alandaki populasyonun yok olma nedeninin, 

karayolundan kaynaklanan habitat bölünmesi olabileceği sonucuna götürmektedir.  

 

• Isparta ilinin yaban keçisi bulunduğu söylenen en doğusundaki alan olan Beydilli 

ilçesinde de  iki yıl boyunca gözlemler yapılması, fakat herhangi bir bireye 

rastlanmamasının, burada, karayoluyla ulaşımın çok güç olması, hatta bazı 

mevkilerde hiç yol şebekesinin bulunmaması, dolayısıyla, koruma faaliyetlerinin 

zorlukla yürütülmesinin bir neticesi olarak, yasa dışı avcılığın çok yoğun 

olduğunu düşündürmektedir.  
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5.2. Populasyon Büyüklüğü ve Yoğunluğu 

 

• Çalışma alanında, iklim koşullarına bağlı olarak, yaban keçisine yönelik yörede 

yapılacak envanter çalışmalarında en uygun zamanın yazın temmuz ayının ilk 

iki haftası, kışın ise kasım ayının son haftası ile aralık ayının ilk haftası olduğu, 

aralık ayının son iki haftası ise bölgede yağışların başladığı, genelde sabahları 

çok yoğun sislerin görüldüğü, bunun da gözlemleri olumsuz etkilediği 

gözlenmiştir (Şekil 5.2.1). Dolayısıyla, önerilen tarihlerde yapılacak 

envanterin, türün görülmesini kolaylaştıracağı gibi sayım süresini ve 

dolayısıyla da sayım maliyetini de azaltacağı düşünülmektedir. 

 

• Korshunov (1994) yaptıkları envanterlerde Türkmenistan’da Kopet Dağı’nda 

100 hektardaki populasyon yoğunluğunun 1.33-10.54 arasında değiştiğini 

belirtmiştir. Bu değer, bizim, çalışma alanında 2005 yılı için tespit ettiğimiz 

100 hektardaki ortalama birey sayısı olan 1.49 ile paralellik arzetmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100

 

 
 

Şekil 5.2.1.Bir gözlem esnasında kısa bir sürede aynı alanın sisle tamamen 
kapanması 
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• Yapılan gözlemlerde, yaban keçilerinin, serpili kızılçam meşcereleri ile 

açıklıklar arasında kalan kenarları ve kermes meşesi toplulukları içindeki 

gölgeli alanları, gerek beslenirken gerekse dinlenirken çokça tercih etmesi, 

güneşlik alanlara ise kaçış veya yer değiştirme dışında neredeyse hiç gitmediği 

görülmüştür. Bu sonuç, bizi, gözlemlerde bu alanlara daha sıklıkla bakmak 

gerektiği sonucuna götürmektedir. 

 

• Yaşlı erkeklerin post renklerinin, kışın, kayalara çok benzemesi ve bundan 

dolayı da çok iyi kamufle olmalarına rağmen, bu mevsimde, bunları bazen, 

kendilerinin ve boynuzlarının kayalıklara yansıyan gölgelerinden 

seçebileceğimiz de görülmüştür (Şekil 5.2.2).  

 

 
Şekil 5.2.2. Bir yaban keçisi grubu ve erkeğinin gölgesi   
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• Arazide, Sincap, Alakarga, Karatavuk ve Keklik gibi türlerin haberci türler 

oldukları, sahada yaban keçisi varsa sesle uyardıkları yönündeki tespitlerimiz, 

bu türlerden birinin aniden ses çıkardığı yerlere, gözlemlerde özellikle dikkat 

etmek gerektiği sonucuna bizi ulaştırmaktadır.  

 

• Yaban keçisi yavrularının dişilere nispeten, yürürlerken, çok miktarda ve ard 

arda taş düşürerek sesler çıkarması, erkek bireylerin ise çok az ve uzun 

aralıklarla her seferde sadece tek bir taş düşürmesinden hareketle gözlemlerde, 

bireyi görebilmek için, alanda taş düşme seslerinin geldiği yerlere özellikle 

dikkat etmek gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu taş seslerini, kışın 

gece donlarının olduğu zamanlarda, sabahleyin havanın ısınmasıyla çözülen taş 

parçalarının düşmesiyle çıkan seslerle de karıştırmamak gerekir. 

 

• 2002 yaz ve kış sayımlarında toplam 153 gözlem yapılarak envanter 

çalışmaları gerçekleştirilirken, 2005 yılında bu sayının 75’e düşürülerek 

gözlemlerin buralarda gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla envanter maliyetinin 

her geçen yıl daha da düşürülmesi, zamanla, sahanın daha iyi öğrenilerek, en 

optimum sayım mevkilerinin belirlenebilmiş olması ve her geçen yıl sayım 

tarihinin çok iyi tespit edilmeye başlanmış olmasıyla izah edilebilir. 

 

5.3. Populasyon Karakteristikleri 

 

• Sahada görülen morfolojik özellikler ile Huş (1963; 1974), (Turan (1987b), 

Demirsoy (1992), Çanakçıoğlu ve Mol (1996)’un kaydettiği bilgiler paralellik 

göstermekle birlikte, yapılan gözlemlerde daha ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Şöyle ki, yavrularda doğumdan bir ay sonra renk farklılıkları ortaya çıktığı, 

buna göre daha koyu olanın erkek, açık renkli olanın ise dişi olduğu 

anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu bilgilerden yola çıkarak, bundan sonra yapılacak 

çalışmalarda yavrularda cinsiyet oranını tespit etmek de mümkün olabilir. 

Ayrıca, bu çalışmanın sonucunda 2-4, 5-6, 7-9 ve 10’dan daha büyük yaştakiler 

olmak üzere erkek fertlerde, daha ayrıntılı bir sınıflamaya gidilerek, morfolojik 
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özellikleri tanımlanmıştır. Nitekim, bu verilerle davranış özellikleri daha iyi 

anlaşılmış ve yorumlanmıştır. 

 

• Huş (1963; 1974), Turan (1987b), Demirsoy (1992), Korshunov (1994) ve 

Çanakçıoğlu ve Mol (1996)’a ait kaynaklarda yaban keçisinin iz ve dışkı yapısı 

hakkında ayırt edici bir bilgiye rastlanmamıştır. Oysa, türün bulunduğu 

sahalarda evcil keçi de bulunmakta, dolayısıyla, bu iki türün dışkı ve iz yapıları 

birbirine çok benzemektedir. Bu araştırmada, iz ve dışkısından yola çıkarak, 

evcil keçi ve yaban keçisinin varlığını arazide ayırt edebilme yönünde verilen 

bilgilerle Bouchner (2000)’in kaydettiklerinin paralellik arzettiği görülmüştür. 

 

• Araştırma alanında yavrulama mayıs-temmuz arasında olmaktadır. En erken 6 

Mayıs’ta en geç ise 10 Temmuz’da doğuma rastlanmıştır. Dolayısıyla, yaz 

sayımlarının temmuz sonuna doğru başlaması en uygunu olup, eylül ayına da 

kalmamalıdır. Çünkü, yavrular doğumdan 4 ay sonra bir yaşındaki fertlerle 

neredeyse aynı büyüklüğe ulaştığından, ayırt edilmesi zorlaşabilir. 

 

• Sürüde erkeğin çiftleşmek için öncelikle en genç dişileri seçtiği, en yaşlı dişiyi 

ise en sona bıraktığı gözlenmiştir. Bu davranışın, henüz sütten kesilmemiş 

yavruları olması dolayısıyla yaşlı dişileri sona bırakmasıyla açıklanabileceği 

yargısına varılmıştır. 

 

• Çalışmamızda kısır dişi oranı %6 olarak tespit edilmiştir. Korshunov (1994) 

yaptıkları çalışmada, kısırlık oranını %20 olarak kaydetmiştir. Dolayısıyla 

sahada dişi fetlerde görülen bu kısırlık oranı makul karşılanabilir.  

 

• Araştırma alanında avlanan en büyük yaban keçisinin boynuzlarından yapılan 

tespite göre 13 yaşında olduğu öğrenilmiştir (Z. Çetinkaya, 2005, sözlü 

görüşme). Ülkemizdeki kaynaklarda ise yaban keçilerinin 15-20 yıl kadar 

yaşadıkları varsayılmaktadır. Korshunov (1994) ise doğal ortamlarında 10-12 

yıl yaşadıklarının bulunan boynuzlardan tespit edildiğini, kendilerinin ise en 

çok 11 yaşında bir boynuza rastladıklarını, ayrıca, esaret ortamında 14 yaşına 



 104

kadar yaşadığının bilindiğini kaydetmiştir. Buna ilaveten dişilerin ortalama ne 

kadar yaşadığı, dişilerde yaş tespitinin zorluğundan dolayı belirlenememiştir. 

Dolayısıyla, araştırma alanında edindiğimiz bilgiler ile Korshunov (1994)’un 

verileri paralellik göstermektedir. 

 

• Sahada yaban keçisi ölümlerinde en etkili unsurun kaçak avcılık olduğu, 

çalışmanın gerçekleştirildiği 2002-2005 yılları arasında populasyon 

büyüklüğünde meydana gelen artışla açıkça görülmektedir. Çünkü, bu tarihler 

arasında alanda değişen tek unsur, yürütülen eğitim ve koruma çalışmaları 

neticesinde yasa dışı avcılık faaliyetlerinin azalması olmuştur. Araştırmanın 

başlangıcında yapılan görüşmelerde, bu bölgede yılda yaklaşık 80 yaban 

keçisinin avlandığı, avcıların bizzat kendileri tarafından dile getirilmiştir. 

Yörede yapılan kaçak avcılıkta ise sürek avı ve güme (bek avı) teknikleri 

kullanıldığı bilinmektedir. Yaban keçisinin avının oldukça zor olması 

nedeniyle takip ederek avlamak yerine, avcılar; mağara, in gibi yerlerde uzun 

süre hayvanların buralara gelmesini bekleyerek avlanmaktadırlar (Şekil 5.3.2). 

Avcılar avlanma dönemi olarak çoğunlukla çiftleşme dönemini seçmektedirler. 

Çünkü bu dönemde başka zamanlarda ormanı terk etmeyen ve çok nadir 

görülebilen büyük erkek fertler çiftleşmek amacıyla ortalıkta korkusuzca 

dolaşmaktadırlar. Avlanmasında, sis ve yağış olduğu zamanlar özellikle 

koruma faaliyetleri için çok önemlidir. Böyle havalarda hayvana yaklaşmak 

çok daha kolay olduğundan, avcılar avlanmak için daha çok bu hava şartlarını 

tercih etmektedirler. Dolayısıyla, özellikle üreme döneminde, böyle havalarda 

arazi korumalarına daha sıklıkla gidilebilir. 
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Şekil 5.3.2. Yaban keçisi avında kullanılan bir barınak 

 

 

5.4. Habitat Özellikleri 

 

• Sahadaki gözlemlerde yaban keçilerinin ilkbaharda ana besinini oluşturan 

sümbülleri yerken neredeyse hiç gizlenmediği -sümbülü o kadar sevmekte ve 

tercih etmektedir ki yerken gözü hiçbir tehlikeyi görmez- görülmüştür. 

Dolayısıyla, ilkbaharda yapılacak gözlemler, alanda, sümbül bulunan yerlerde 

yapıldığı takdirde, yaban keçilerini görmek kolaylaşabilir. Bunun yanı sıra, 

sonbaharda yaban keçilerini görmek oldukça zor olmaktadır. Çünkü, bu 

dönemde ormanlık alanlardan, nemli vadi tabanlarından, neredeyse hiç 

çıkmadığı, sürekli mantar aradığı, neredeyse tüm besinini mantar türlerinin 

oluşturduğu gözlenmiştir. Bunun sebebi ise yoğun enerji harcayacağı 

çiftleşme dönemi öncesinde yüksek proteinli bir besin olan mantarı tüketmek 

istemesiyle açıklanabilir. 
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• Araştırma alanında orman işletmesi tarafından gençleştirmede silvikültürel 

işlem olarak Büyük Alan Tıraşlama kesimleri yapılmaktadır (Şekil 5.4.1). 

Maalesef bu kesim tarzı tüm yaban hayatına olduğu gibi yaban keçisi 

habitatlarına da büyük zarar vermektedir. Bu metodun bir an önce küçük alan 

tıraşlama kesimlerinden; alanın çapı, meşcere orta ağacı boyunun yarısından 

büyük, ama en fazla meşcere orta ağacı boyu kadar olan Grup Kesimi (Genç, 

2004) ile yer değiştirmesi gerekmektedir. Burada da yapılabilir. Tıraşlama 

kesimleri bu şekilde küçük alanlarda yapıldığında yaban keçilerine zarar 

değil, hatta yarar getirmesi söz konusudur. Çünkü, bu alanlarda bir müddet 

sonra oluşan sık vejetasyonun bu hayvanların hem beslenmesine hem de 

gizlenmesine uygun bir yapı arz ettiği ve dolayısıyla, buraları çokça tercih 

ettikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca, meşcere içinde bulunan küçük açıklıkların 

ve kenarların tali türlerin yetişmesinde önemli olduğu dolayısıyla da yaban 

keçisinin beslenmesinde çok önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Bu nedenle, 

kesim sonrası doğal gençleştirme süresince alanda oluşan boşlukların 

tamamlama çalışmaları esnasında özellikle bırakılarak kenar etkisi ve tür 

çeşitliliği sağlanması yoluna gidilebilir. Buna ilaveten, tabii süksesyon içinde 

gelişen çalı türlerinin bakım çalışmaları sırasında sahadan çıkarılmaması da 

önerilebilir. 

 

• Sahada kış mevsiminin çok zorlu geçmediği, bazı mevkilere kar yağsa da 

karla kaplı gün sayısının birkaç günü aşmadığı gözleminden yola çıkarak, 

alanda yaban keçileri için suni yemleme gerekmediği sonucuna varılabilir. 
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Şekil 5.4.1. Gözlem mevkilerinden birinde yapılan büyük alan tıraşlama kesimleri 
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