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Türkiye yer üstünde olduğu gibi yerin 
altında da birçok zenginliğe sahip; bin-
lerce mağara ve bu mağaralarda yaşa-
yan yüzlerce canlı türü Türkiye’nin pek 
de bilinmeyen doğal çeşitliliğini teşkil 
ediyor. Ancak tıpkı yerin üstünde olduğu 
gibi yerin altındaki birçok doğal alan da 
insan kaynaklı faaliyetlerden dolayı teh-
dit altında. Belki de her sene keşfedilen 
mağara sayısından daha çok mağara 
ya taş ocaklarından ötürü yok oluyor 
ya da baraj sularının altında kalıyor. 
Kim bilir kaç canlı türünün soyu ise he-
nüz keşfedilmeden tehdit altına giriyor. 
Oysa ki yer altındaki çeşitlilik yer üstün-
deki doğal dengeye sıkı sıkı bağlı. Yer 
altı sularının kirlenmesi ya da yarasala-
rın sayılarının azalması yer üstündeki di-
ğer canlıların hayatlarını da kısa vadede 
olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu sebeplerden, mağaraları ve mağa-
ra canlılarını tehdit eden olumsuzlukla-
rın geç kalmadan engellenebilmesi için 
mağara araştırmacılarına ve doğa ko-
rumacılara önemli sorumluluklar düşü-
yor. Yer altı ekosistemlerinin araştırılma-
sı ve bu alanlardaki biyolojik çeşitliliğin 
belgelenmesi, doğru koruma planları-
nın hazırlanabilmesi açısından büyük 
önem ve aciliyete sahip. Bu kitap da bu 
hedeflere ulaşmak için atılmış adımlar-
dan biri. Umarız ki  bu yayın, mağara 
ekosistemlerinin ve yarasaların korun-
ması için gerekli altyapı ve işbirliği için 
bir temel oluşturur.

Emrah Çoraman
Proje Koordinatörü
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Başlarken

Bu kitabın öncelikli hedefi mağara 
ekosistemleri ve bu ekosistemler-
de yaşayan canlılar üzerine temel 
bilgileri sağlamak. Bu bilgiler tam 
olmaktan çok uzak. Bu yüzden bu 
kitap mağara ekosistemleri ve ya-
rasalar üzerine bir kaynak olmayı 
amaçlamak yerine, bu konulara ilgi-
si olanlara yol göstermeyi hedefle-
mektedir.

Kitap “Mağara ekosisteMleri”, “Ma-
ğara oMurgasızları”, “Mağara Yara-
saları” ve “Mağaracılar İçin Öneriler” 

başlıklı dört ana bölümden oluşu-
yor. Her bölümde konuyla ilgili kısa 
bir sunumu takiben o konu hakkın-
daki detaylara yer veriliyor. Örneğin 
“Mağara oMurgasızları” bölümün-
de mağaralarda sıkça rastladığımız 
gruplar ve bu grupların tanımlan-
masına yönelik açıklamalar bulunu-
yor. Benzer olarak, mağaralarda en 
sık gözlemlenen yarasa türleri için 
de ayrı bir bölüm bulunuyor.

•	 Bilgiler: Türlerin beslenme, yav-
rulama, yaşam süresi, ekolokas-
yon ve göç gibi temel bilgilerini 
bir araya getirdik.

•	 isimler: Türlerin yaygın kullanı-
lan Türkçe ve ingilizce isimleri 
ile bilimsel latince adlarına yer 
verdik. 

•	 Fotoğraflar: Her türün ayırt edi-
ci özelliklerini ve oluşturdukları 
kolonileri gösteren fotoğrafları 
seçtik. 

yarasalar.org

Bu kitapta Bulunan 
bilgilere

internet sitesinden 
ulaşaBilirsiniz.

←
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Kitabın “Mağaracılar İçin Öneriler” 
başlıklı son bölümünde ise mağara 
araştırma gruplarının yer altı eko-
sistemlerinin ve yarasaların korun-
masına yönelik yapabilecekleri kat-
kılardan bahsettik. Temelde bilgi 
toplamaya yönelik olan bu faaliyet-
lerin yanı sıra halihazırda var olan 
tehditlerin belgelenmesi ve bu du-
rumların gerekli mercilere iletilmesi 
de büyük önem arz ediyor. Bu ne-
denle ötürü bu konuda izelenebile-
cek yol için de bir şablon hazırladık. 

Önümüzdeki yıllarda bu kitabın re-
vize edilerek kapsamının genişletil-
mesini hedefliyoruz. Bu bakımdan 
da okuyuculardan gelecek öneri, 
düzeltme ve katkıları da heyecanla 
beklediğimizi eklemek isteriz.

www.yarasalar.org ǀ 5

•	 Haritalar:  Türlerin Türkiye’deki da-
ğılım haritaları mevcut kaynaklar 
ve kendi gözlemlerimizin birleştiril-
mesiyle oluşturuldu. 

•	 Hatırlatıcı notlar:  Türlerin tanım-
lanması için ipuçlarını ve göze çar-
pan temel özelliklerini kısa notlar 
halinde bir araya getirdik.

•	 Ölçümler: Yarasaların büyüklükleri 
hakkında fikir sahibi olmak için li-
teratürden kanat açıklıkları ve ağır-
lıkları gibi temel bilgileri derledik.

Yarasalar & Mağara Ekosistemleri



“Mağara ekosisteMlerinin izole ortaMlar 
olMaları barındırdıkları canlıların ufak 
değişikliklere ve özellikle de insan 
kaynaklı Müdahalelere karşı daha 
hassas olMalarına yol açar.

6 ǀ Yarasalar ve mağara ekosistemleri
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Canlılar için Dünya üzerindeki temel enerji kaynağı güneştir. güneş enerjisini 
besine çeviren bitkiler ve diğer mikroorganizmaların olmadığı yer altı ekosis-
temlerinde ise mağara içerisinde yaşayan canlıların hayatları dışarıdan gelecek 
besinlere bağlıdır. Hava veya su yoluyla mağaralara taşınan besinlerin yanı sıra 
özellikle de  yarasaların dışkıları mağara canlıları için büyük önem taşır. 

Yer altı ekosistemlerini yer üstündeki-
lerden ayıran en önemli özellikler gü-
neş ışığının olmayışı, değişik mevsim-
lerde görece sabit sıcaklığa sahip ve 
nemli ortamlar olmalarıdır. Işığın yok-
luğunda temel enerji üreticisi olan bit-
kiler yetişmediğinden, mağaralar besin 
açısından zayıf ekosistemler olarak de-
ğerlendirilebilirler. 

Mağaraların fiziksel özellikleri mağa-
ra canlılarının bu ortamlarda hayatta 
kalabilmeleri için değişik adaptasyon-
lar geliştirmelerini gerektirir. Örneğin, 
mağaralarda yaşamaya adapte olmuş 
canlıların görme yetenekleri evrimsel 
süreçte ya zayıflamış ya da tamamen 
yok olmuştur. Öte yandan bu türlerin 
çoğunun antenleri dışarıdaki akrabala-
rına oranla daha uzun bir şekilde ge-

lişmiştir. Benzer olarak mağaraya özgü 
canlılar genellikle pigmentten yoksun 
oldukları için, beyaz veya şeffaf gözü-
kürler. 

Mağaraların kendilerine özgü fiziksel 
özelliklerinin yanı sıra dış dünyadan 
belli oranda soyutlanmış ekosistem-
ler olmaları nedeniyle, endemik türle-
re ev sahipliği yapma olasılıklarını da 
arttırır. Yine bu ekosistemlerin görece 
izole ve dış etkenlere kapalı gelişmiş 
olması, barındırdığı canlıların en ufak 
bir değişikliğe ve özellikle insan kay-
naklı müdahalelere karşı daha duyarlı 
olmalarına yol açar. Bu sebeplerden 
ötürü yer altı ekosistemlerinin kullanım 
planları hazırlanırken bu alanlarda ya-
şayan canlıların koruma gereksinimleri 
dikkatle değerlendirilmelidir.

Mağara ekosisteMlerinin Özellikleri

©	Mehmet	Emre	Döker

←

Kırklareli’deki	Kız	Mağarası’ndaki	guano	birikintisinde	yaşayan	omurgasızlar.
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mağaralar zorlu yaşam koşullarına rağmen birçok canlıya ev sahipliği yaparlar. 
Bu canlıların bir kısmı mağaraları mevsimsel ya da gündelik döngülerinin bir bö-
lümünde kullanırken diğerleri tüm yaşamlarını mağaralarda geçirirler. Bu bağ-
lamda, mağaralarda gözlemlediğimiz canlıları, mağaraları kullanım şekillerine 
göre üç grup altında toplayabiliriz:

1. Trogloksenler gündelik veya dö-
nemsel hayat döngülerinin bir kısmını 
mağaralarda geçiren canlılardır. Ço-
ğunlukla mağaraları barınmak için 
kullanırlar. Örneğin birçok yarasa türü 
trogloksendir. Yarasalar geceleri bes-
lenmek için mağaradan dışarı çıkarlar 
ve daha sonra havanın aydınlanması-
na yakın tekrar geri dönerler. Barınmak 
veya kış uykusuna yatmak için mağara-
ları tercih eden ayılar, bazı kuş ve fare 
türleri de trogloksen türlerdir. 

2. Troglofiller yaşamlarını mağarala-
rın içinde veya dışında sürdürebilirler. 
Çoğu troglofil canlı troglobit türlerin 
aksine pigmentlidir ve görme yetenek-
leri kaybolmamıştır. Birçok omurgasız 
(örümcekler, böcekler) ve amfibi (se-
mender ve kurbağalar) türü troglofil 

canlılar olarak tanımlanabilir. Troglo-
bit türler genellikle troglofil türlerin ev-
rimleşmesiyle ortaya çıkarlar. 

3. Troglobitler tamamen mağara orta-
mında yaşamaya adapte olmuş canlı-
lardır.  Bu türler genellikle pigmentsiz 
(şeffaf veya beyaz renkli) olurlar ve bu 
canlıların gözleri yer üstündeki akraba-
larına kıyasla ya tamamen yok olmuş 
ya da küçülmüşlerdir. Mağara ekosis-
temlerinin korunması özellikle troglobit 
türler için büyük önem taşır. Bu türler 
zaman zaman sadece bir mağaradaki 
yaşam koşullarına adapte olmuş şekil-
de evrimleşebilirler.

Mağara canlıları

©	Mehmet	Emre	Döker

←

Kırklareli’deki	Yenesu	Mağarası’nda	tespit	edilen	yarasa	keneleri	mağara	duvarında	
yumurtalarıyla	beraber.

Mağara Ekosistemleri
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“türkiye’de şu ana kadar Mağaralarda

yaşadığı tespit edilMiş yaklaşık 200 
oMurgasız türü bulunuyor. bu sayının 
çok üstünde bir Miktar ise keşfedilMeyi 
bekliyor.
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omurgasızlar tüm hayvan türlerinin %97’sini oluşturmaktadırlar. Bu canlıların 
vücut formları bir omurga yerine kitin içeren bir dış iskelet veya kalkerli bir 
kabuk ile desteklenir. Kutuplardan ekvatora kadar Dünya’nın dört bir yanında 
bulunabilen omurgasız türlerine mağaralarda da sıklıkla rastlanır.

Mağara ekosistemlerinde yaşayan 
hayvanlar arasında en fazla çeşitlili-
ğe sahip olan grup omurgasızlardır. 
Bu türler besin olarak ya dışarıdan 
mağaraya taşınan organik maddeleri 
(örneğin guano) ya da mağara içeri-
sinde yaşayan diğer canlıları tüketirler. 
Mağaraların girişine yakın olan kısım-
larda sıklıkla görülebilirler. Ancak bu 
alanlarda görülenlerin büyük bir bö-
lümünün dışarıdan gelen türler olma 
ihtimalleri  yüksektir. 

Öte yandan mağaraların derinlikle-
rine doğru gidildikçe tamamen ma-
ğarada yaşamaya uyum sağlamış 

türlerle karşılaşma olasılığı artar. Bu 
türlerin rengi genellikle beyaz ya da 
şeffaf, gözleri körelmiş ve duyargaları 
da gelişmiş olur. Mağaralarda sıklık-
lar görülen omurgasız türleri arasında 
şunlar sayılabilir: salyangozlar, sülük-
ler, solucanlar, örümcekler, ot biçen-
ler, kırkayaklar, çıyanlar, kınkanatlılar, 
sinekler, çekirgeler, tespih böcekleri, 
kürek ayaklılar ve onbacaklılar. 

Mağara oMurgasızları

Omurgasız	Fotoğrafları:	Mehmet	Emre	Döker
																											Emrah	Çoraman

																					Mert	Elverici

©	Emrah	Çoraman←

Bir	mağara	örümceği	yakaladığı	kırkayak	ile	beslenirken.
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ÖrüMcekler

otBiçenler

Yalancı akrepler

Eklem bacaklılar içerisinde sınıflandırılan bu gruptaki türler 4 çift bacağa sahiptir. Keliser 
adı verilen ağız yapılarında taşıdıkları zehri diğer omurgasızları avlamak için kullanırlar. 
Bazı türler ağ örerek bazı türler ise pusu kurarak avlarını yakalarlar. 

Yalancı Akrepler, genellikle 1 cm’den daha kısa olan ve vücutlarının ön kısmında bulunan 
makas şeklindeki palplerinin varlığından dolayı Akreplere çok benzeyen bir örümceğimsi 
takımıdır. Küçük boylu, yaşama ortamlarıyla renk ve yapısal yönden uyum içerisinde olan, 
avcı özellikli eklem bacaklılardır.

Mağara girişlerinde sıklıkla rastlanan bu türler örümceklere benzerler. Bacakları vücutları-
na kıyasla oldukça uzun olan bu türler zehirsizdirler.

Mağara Omurgasızları
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Mağara çekirgeleri

kırkaYaklar

çıYanlar

Düz kanatlılar takımının sıçrayıcı üyelerine verilen genel isimdir. Uzun antenleri ve geliş-
miş arka bacaklarıyla diğer omurgasız gruplarından ayrılırlar. Bu türler mağaraların hem 
giriş hem de orta bölümlerinde görülebilir.

Yavaş hareket eden, uzun ve bölmeli yapıda gövdeye sahip canlılardır. Vücudun her bir 
segmentinin iki çift bacak içermesiyle diğer eklem bacaklı gruplarından ayrılırlar. Kırkayak  
ve bu türlere çok benzeyen çıyanların bazıları zehirli olabilir.

Kırkayaklara göre daha hızlı hareket eden bu tür, mağara omurgasızlarındaki avcılardan 
biridir. Çıyanların vücutları da bölmelerden oluşur ve her bölmeden bir çift bacak çıkar. 
Baş ve arka kısımlarındaki uzun antenler kırkayaklardan ayrılmalarını sağlar.
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tespih BÖcekleri

güveler

salYongozlar

Sıklıkla mağaraların girişine yakın bölgelerde görülür. Güve türleri çoğunlukla mağara 
dışında yaşar ve gündüzleri korunmak amacıyla mağaraları tercih eder.

Vücutlarını koruyan bir kabuk taşımaktadırlar. Vücutlarındaki büyüme orantısız oldu-
ğundan kabukları sarmal şekilde oluşmaktadır. Uzuvlarını kaybetmiş olan bu canlılar, 
gövdeleri üzerinde vücut salgıları ile kayarak hareket ederler. Gözlerinin üstünden çıkan 
duyargalarla dış dünyayı algılarlar. 

Kabuklular içerisinde sınıflandırılan tespih böcekleri suda ve karada yaşayabilen canlılar-
dır. Vücutlarının parçalı görünüşü ve 7 çift bacak ile karakterize edilirler. Uyarıldıklarında 
kıvrılarak tespihi andıran bir şekle büründüklerinden ötürü bu adla anılırlar.

Mağara Omurgasızları
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mağaralar, amfibiler (yaşamlarının bir kısmını karada bir kısmını da suda geçiren 
canlılar) ve balıklar gibi pek çok omurgalı grubuna da ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
gruplardan bazıları yaşamlarının tümünü mağarada geçirirken bazıları ise akarsular 
yardımı ile mağaraların içerilerine taşınabilmektedir. 

Pürtüklü Semender genelde dere 
kenarlarında rastlanılan bir tür 

olmasına rağmen zaman zaman 
mağaralarda da karşımıza çıkabilir.   

Pürtüklü semender denilmesinin 
nedeni vücudu üzerinde siğil şeklinde 

kabarcıkların oluşudur. Üreme 
dönemindeki bireylerde kesintili bir 

sırt ve kuyruk yüzgeci meydana 
gelir. Bu tür böylelikle diğer türlerden 

rahatlıkla ayırt edilebilebilir. Yayılışı 
Marmara, Karadeniz ve Batı Anadolu

bölgeleri ile sınırlıdır.

Ova Kurbağası, dere ve bataklıkların 
bulunduğu suya yakın yerlerde 
yaşayan en yaygın amfibi türlerinden 
biridir. Rengi genelde açık yeşilden 
kahveye kadar değişebilmektedir. 
Sırtı boyunca uzanan yeşil bir şerit ve 
arka bacaklarının üzerindeki paralel 
çizgiler sayesinde diğer türlerden 
ayrılabilmektedir. Ege ve Akdeniz’in 
batısı dışında tüm bölgelerimizde 
görülebilmektedir. 

> Pürtüklü Semender, Triturus karelinii

< Ova Kurbağası, Pelophylax ridibundus

©	Mehmet	Emre	Döker

©	Emrah	Çoraman

İçeriYe sürüklenen türler
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Yarasalar dışındaki memeli türleri de mağaraları kışlama veya üreme dönemlerinde 
kullanırlar. mağaraların fiziksel koşullarının sabit olması ve nispeten korunaklı alan-
lar yaratmaları ayı, sansar, fok ve yediuyur gibi türlerin mağaraları tercih etmelerine 
sebep olur.

Ülkemizde mağaraları barınma 
ve üreme mekânı olarak kullanan 

canlılara bir örnek de Akdeniz 
Foku’dur. Ağzı denize açılan ve 
insanlarca kolay ulaşılamayan 

mağaralar bu fok türü için büyük 
önem taşımaktadır. Genellikle 
insanlardan çekinen bu türün 

Akdeniz’de yaşayan nüfusunun 250-
300 birey olduğu tahmin edilmektedir. 

Yediuyur türü Karadeniz Bölgesi’nde 
yoğun orman örtüsü ile çevrili 
mağaralarda özellikle de akşam 
saatlerinde gözlenebilir. Nesli 
tehlike altında olan bu kemirici türü 
mağaralarda onlarca bireyden oluşan 
koloniler oluşturabilirler. Örneğin, 
Zonguldak’ta bulunan Sofular 
Mağarası’nda bir gecede 25 birey 
gözlemlenmiştir.

> Akdeniz Foku, Monachus monachus

< Yediuyur, Glis glis

©	Ali	Cemal	Gücü

©	Faruk	Çolak

diğer türler

TürlerDiğer



“ türkiye’de 39 yarasa türü 
bulunuyor ve bu türlerin 3’te 1’i 
barınMak için Mağaraları tercih 

ediyorlar.

18 ǀ Yarasalar ve mağara ekosistemleri
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Yarasalar

Yarasalar adapte oldukları yaşam şekillerine 
paralel olarak biribirinden farklı özellikler 
edinmişlerdir. Beslenme, barınma ve üreme 
şekilleri türler arasında farklılıklar gösterse 
de, bazı temel adaptasyonları benzerdir.
Örneğin yarasa türlerinin büyük bir kısmı 
ışığın olmadığı gece saatlerinde beslenir ve 
bir bölümü de karanlık mağara ortamlarında 
yaşarlar. Işık yokluğunda yönlerini bulabilmek 
ve avlanabilmek için yüksek frekanslı sesler 
yayarlar. Ekolokasyon adı verilen ve sonar 
sistemine benzeyen bu yöntem, yarasaların 
karanlıkta yaşayabilmelerini sağlayan bir 
adaptasyondur. Öte yandan yaygın kanının 
aksine yarasalar kör değildir; hatta birçok 
türün görme yeteneği son derece gelişmiştir. 

Tropikal ve ılıman bölgelerin dışında yaşayan 

yarasa türlerinin büyük bir kısmı yaz aylarında 
aktif olup besinin az olduğu soğuk kış 
aylarında uykuya yatarlar. Kış uykusunda kalp 
atışları dakikada 10’a kadar inebilir ve vücut 
sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşebilir. 

Karanlıkta yaşamaları yarasaların avcılardan 
korunmasını da sağlar. Nitekim yaşam 
süreleri, benzer büyüklükteki diğer memelilere 
kıyasla çok uzundur. Birçok türün bireylerinin 
20-30 yıl kadar yaşayabildiği gözlenmiştir. 

Yarasa türlerinin büyük bir kısmı böcekler 
ve meyvelerle beslenirler. Bunun yanı sıra 
bazı türler balık, amfibi ve kuşları avlamada 
uzmanlaşmıştır. Yarasa deyince akla ilk gelen 
vampir türler ise sadece Güney Amerika’da 
yaşamaktadır.

©	Emrah	Çoraman

Yarasa, eldenkanatlılar (Chiroptera) takımına dâhil olan türlere verilen genel 
isimdir. Yarasalar, iki alttakıma ayrılmaktadır: ilki meyve yarasalarını barındıran 
megachiroptera (büyük yarasalar), diğeri ise çoğunluğunu böceklerle beslenen 
yarasaların oluşturduğu microchiroptera’dır (küçük yarasalar). Yaklaşık 1200 
farklı türüyle yarasalar, kemiricilerden sonra en fazla çeşitlilik gösteren memeli 
grubudur. 

←

Türkiye’de	nadir	görülen	Sertderili	Yarasa,	Pipistrellus	nathusii,	barınmak	için	
genelde	çatı	ve	ağaçları	tercih	eder.



Türkiye Yarasaları

Türkiye şu ana kadar tespit edilmiş 39 yarasa 
türüyle Avrupa ve Akdeniz Bölgesi’nde en 
yüksek çeşitliliğe sahip olan ülkedir. Bu türlerin 
biri hariç tamamı böceklerle beslenir. Büyük 
yarasalar grubuna dâhil olan ve meyve ile 
beslenen tek tür, sadece Akdeniz Bölgesi’nde 
gözlemlenen ve aynı zamanda Türkiye’deki en 
büyük yarasa türü olan Mısır Meyve Yarasası 
(Rousettus aegyptiacus)’dır. 

Yarasalar genelde mağaralarla özdeşleşmiş 
canlılar olmasına rağmen bazı türler, 
ağaçlar, kaya çatlakları, çatı araları gibi farklı 
yerlerde barınır. Bununla birlikte Türkiye’deki 
yarasaların önemli bir bölümü mağaraları ya 
sürekli yaşam alanı ya da geçici konaklama 
mekânı olarak kullanırlar. Bazı türler sadece 
yaz veya kış aylarında mağaraları tercih 

ederken, bazı türler ise tüm yılı mağaralarda 
geçirirler. Yılın farklı zamanlarında farklı 
mağaralar arasında göç ettikleri bilinen 
türler de vardır. Bu nedenle kışın araştırma 
yapılan bazı mağaralarda çok miktarda 
guano görülmesine rağmen hiç yarasaya 
rastlanmayabilir.

Türkiye’deki mağaralarda sıklıkla görülen 
böcekçil türler, Nalburunlu, Farekulaklı, 
Uzunkanatlı ve Uzunayaklı Yarasalar olarak 
sayılabilir. Tüm yaşamlarını mağaralarda 
geçiren bu yarasalar soylarını devam ettirmek 
için yer altı ekosistemlerine bağımlıdırlar. 

©	Emrah	Çoraman

Türkiye mağaralar açısından olduğu kadar yarasa türleri açısından da büyük 
bir zenginliğe sahiptir. Avrupa, Asya ve Afrika’da görülen türlerin bir kısmına 
Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde rastlanabilir. Örneğin adını mısır’dan alan 
mısır meyve Yarasası genellikle Afrika ülkelerinde dağılım gösterir ve Türkiye, 
yayılışının en kuzey noktasıdır. 

←

Büyük	Farekulaklı	Yarasalar,	Myotis myotis, Türkiye’deki	mağaralarda	en	sık	rastlanan	
türlerden	biridir.	Genellikle	kalabalık	gruplar	oluştururlar.
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Beslenme: Türkiye’deki yarasalar ara-
sında meyveyle beslenen tek türdür. 
İncir, kayısı, şeftali, elma, muz, tu-
runçgiller, dut ve hurma tercih ettiği 
yiyecekler arasındadır. Kışın, meyve 
bulamadığında incir ve keçiboynuzu 
ağaçlarının yapraklarıyla da beslenebi-
lir. Yemek bulmak  için konakladığı ma-
ğaradan 25 km kadar uzaklaşabilir. 

Yavrulama: Yavrularını Mart-Nisan ya 
da Ağustos-Eylül aylarında doğurur. 
Yavrular 7 haftada uçmaya başlar, 12 
haftada sütten kesilir. Yaklaşık bir ya-
şında cinsel olgunluğa ulaşır. 

Göç: Uzun mesafe göç edip etmediği 
bilinmemekle birlikte birbirine görece 
yakın yaz ve kış konakları arasında göç 
ettiği gözlenmiştir. 

Yaşam süresi: Esaret altında 25 yıl  ka-
dar yaşadıkları bilinmektedir.

Ekolokasyon: Meyve yarasaları arasın-
da ekolokasyon yapan tek türdür. Bu 
sayede karanlık mağaraları da konakla-
mak için kullanabilmektedir. Aydınlıkta 
yönünü ekolokasyon yerine gözleriyle 
bulur. Ekolokasyon için kulllandığı sesi 
diliyle çıkarır ve bu ses insan kulağıyla 
da duyulabilir. Frekans aralığı 7–70 kHz  
arasındadır.

Dağılımı: Mersin, Antalya, Adana ve 
Hatay gibi Akdeniz’e sahili olan illerde 
görülür. Türün asıl dağılımı Afrika ve 
Orta Doğu olup dünyada bu türe rast-
lanabilinecek en kuzey noktalar Türkiye 
sınırları içindedir.  

Tehdit durumu: Türkiye’de sadece bir-
kaç mağarada yaşadığı için bu alanların 
korunması büyük önem taşımaktadır.

Mısır Meyve Yarasası, Türkiye’deki en büyük yarasa türüdür. Kanat açıklığı 70 cm’ye 
kadar ulaşabilir. Boyutları, tilkiye benzeyen yüz şekli, büyük ve belirgin gözleriyle diğer 
yarasa türlerinden kolayca ayrılır. Tüyleri gri kahverengidir. Genelde mağaraların tavan-
larının en yüksek olduğu yerlerde yüzlerce bireyden oluşan koloniler halinde bulunur. 
Kış uykusuna yatmaz, ancak soğuk havalarda aktivitesi azalır. Geceleri meyve bahçele-
rinin bolca bulunduğu bölgelerde beslenirken gözlemlenebilir. 

mısır meyve Yarasası
eygptian Fruit Bat
roussettus aegyptiacus                         

©	Yalın	Emek	Çelik

“



www.yarasalar.org ǀ 23

Kaynaklar: 1, 2 110-170 g

485-640 mm

85-100 mm

©	Emrah	Çoraman
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Mağara Yarasaları

Mısır Meyve Yarasaları birçok ağacın 
tohumlarının taşınmasında büyük öneme 
sahiptir. Mağara girişlerinde görülen incir 
ağaçları da genellikle bu türün taşıdığı 
tohumlardan yetişmektedir. Mısır Meyve 
Yarasaları sosyalleşirken çok yüksek 
sesler çıkarır ve bu sebeple bu türün 
yaşadığı mağaralar genellikle çok gürül-
tülüdür.
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Beslenme: Sıklıkla ufak sinekler, zar-
kanatlılar ve küçük güvelerle beslenir. 
Avını her zaman uçuş sırasında yakalar. 
Daha çok ormanlık alanlarda, ağaçların 
ve çalılıkların üst kısımlarında bulunan 
sinek ve böcekleri avlar. Yüzeyde sabit 
duran avları da yakalayabilir. Yuvasın-
dan birkaç kilometre mesafede avlanır.  

Yavrulama: Yetişkin dişilerin hepsi her 
yıl yavrulamaz, bu yüzden yavrulama 
oranı görece düşüktür. Haziran orta-
sıyla Temmuz ortası arasında tek yav-
ru doğurur. Yavrular üç haftada uçmayı 
öğrenir, yuvayı doğumdan dört hafta 
sonra terk eder ve altı haftada da süt-
ten kesilir. Çoğu, cinsel olgunluğa ikinci 
sonbaharında ulaşır. 

Göç: Uzun mesafeli göç etmez.

Yaşam süresi: Bulunan en yaşlı birey 

21 yaşında olmakla birlikte yavrulama 
kolonilerinde gözlenen ortalama yaşam 
süresi 4-5 yıldır.

Ekolokasyon: Sabit frekansta ses çı-
karır. Ekolokasyon çağrı uzunluğu 60 
ms’yi bulabilir. Frekans aralığı: 108-114 
kHz.  

Dağılımı: Ilıman iklimlerde 2000 m ra-
kıma kadar görülebilir. 

Tehdit durumu: IUCN Kırmızı Listesi’nde 
‘Önceliği düşük tür’ (LC) kategorisin-
de olmasına karşın Avrupa kıtasındaki 
popülasyonları ciddi oranda azalmıştır. 
AB Kırmızı Listesi’nde ‘Hassas’ (VU) tür 
olarak sınıflandırılmıştır.

Mağarada yaşayan türler arasında en küçük olanıdır. Yüzündeki nal şekilli oluşum ve 
sivri çıkıntı yüzüne göre çok büyük gözükür. Sırt tüyleri kahverengi/sarımsı kahverengi, 
karın bölgesi açık gri/beyaz renge sahiptir. Gençlerinin kürkü gridir. Çok küçük boyutla-
rıyla diğer nalburunlu yarasalardan kolaylıkla ayrılabilir. Kanatları geniş, kısa ve yuvar-
lak hatlıdır. Çok soğuk koşullar haricinde birbirlerinden ayrı ve duvardan sarkar şekilde 
durur. Kış uykusu sırasında kendini kanatlarıyla tamamen örter. 

Küçük nalburunlu Yarasa
lesser Horseshoe Bat 
rhinolophus hipposideros

©	Emrah	Çoraman
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4-9 g

190-255 mm

37-43 mm

©	Emrah	Çoraman
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Mağara Yarasaları

Küçük Nalburunlu Yarasalar o kadar 
ufaktırlar ki genellikle yavru veya Cüce 
Yarasa zannedilirler. Oysa bu türün 
yetişkinleri sadece birkaç santim uzun-
luğundadır. Türkiye’nin her bölgesinde 
görülmesine rağmen genellikle az sayıda 
birey içeren koloniler halinde bulunurlar. 
Özellikle yaz döneminde çatı araları veya 
kullanılmayan evlerde de bulunabilirler.
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Beslenme: Çoğunlukla mayıs böceği, 
bok böceği ve güve gibi hayvanlarla 
beslenir. Avını, kanatlarının yardımıyla 
yakalar. Avlanma sırasında yere yakın 
uçar. Avlanırken yuvasından 10 km’ye 
kadar uzaklaşabilir. 

Yavrulama: Haziran başıyla Temmuz 
sonu arasında tek yavru doğurur. Do-
ğumdan sonra dişide yalancı meme olu-
şumu gözlenir. Cinsel olgunluğa erişme 
süresi iklime bağlıdır. İlk yavrusunu gü-
ney iklim kuşağında ikinci yılda, kuzey 
ülkelerde ise 5-7 yaşlarında doğurur. 

Göç: Birbirine görece yakın mesafedeki 
yaz ve kış konakları arasında göç eder. 
Uzun mesafeli göçü yoktur. 

Yaşam süresi: Gözlemlenen en yaşlı bi-
rey yaklaşık 30 yaşındadır.

Ekolokasyon: Ekolokasyon sesi sabit 
frekanstadır. Frekans aralığı: 79-84 
kHz.

Dağılımı: 1500 m’ye kadar olan yük-
sekliklerde görülebilir. Genellikle sıcak-
lığı 7 derecenin üzerindeki mağaralarda 
kışlar. 

Tehdit durumu: IUCN Kırmızı Listesi’nde 
“Önceliği düşük tür” (LC), AB Kırmızı 
Listesi’nde ise “Hassas” (VU) katego-
rilerinde sınıflandırılmıştır. Avrupa’daki 
popülasyonları 20. yüzyıl ortalarından 
itibaren ciddi bir düşüşe maruz kalmış-
tır. 

Türkiye ve Avrupa’daki en büyük nalburunlu yarasa türüdür. Sırt tüyleri kahverengi/gri-
kahverengidir. Gençlerinin kürkü gridir ve erişkin renklerine iki yılda kavuşurlar. Kış uy-
kusu sırasında genellikle tek başına duvara asılı olarak durur ve vücudunu kanatlarıyla 
örter. Sıcaklığı nispeten yüksek mağaralarda ise uyurken kanatlarını yanlarında kıvrık 
şekilde tutarlar. Bazen diğer türlerle karışık koloniler de oluşturabilir. Diğer nalburunlu 
yarasalardan büyük boyutlarıyla ayrılır. 

Büyük nalburunlu Yarasa
greater Horseshoe Bat 
rhinolophus ferrumequinum

©	Emrah	Çoraman
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18-24 g

©	Yaman	Özakın
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Mağara Yarasaları

330-400 mm

51-61 mm
Büyük Nalburunlu Yarasalar özellikle 
kış aylarında Türkiye’nin her bölgesin-
deki mağaralarda gözlemlenebilir. Yaz 
aylarında mağara girişlerini tercih eden 
bu tür, Türkiye’deki nalburunlu yarasalar 
arasında en büyük türdür.
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Beslenme: Hemen hemen tamamıyla 
güvelerle beslenir. Avlanmak için açık 
alanlarla, çalılık ve ormanlık alanların 
bir arada bulunduğu ortamları tercih 
eder. 

Yavrulama: Dişiler iki yaşından itibaren 
doğum yapabilir. Yavrular genellikle Ha-
ziran–Temmuz aylarında dünyaya gelir. 

Göç: Birbirine yakın yaz ve kış konakla-
rı arasında göç eder. 

Yaşam süresi: Bilgi bulunmamaktadır. 

Ekolokasyon: Sabit frekansa sahip olan 
ekolokasyon sesi 92-98 kHz aralığında-
dır. Diğer nalburunlu yarasalardan deği-
şik ses aralığı sayesinde ayırt edilebilir. 

Dağılımı: Genellikle sahil kesimlerinde, 
düşük irtifalarda bulunur. Diğer orta 

boy nalburunlu yarasalarla kolaylıkla 
karıştırıldığından Türkiye’deki asıl dağı-
lımının şu anda bilinenden daha geniş 
olduğu tahmin edilmektedir.

Tehdit durumu: IUCN Kırmızı Listesi’nde 
“Önceliği düşük tür” (LC), AB Kırmızı 
Listesi’nde ise “Hassas” (VU) olarak sı-
nıflandırılmıştır. 

Orta boyutlu nalburunlu yarasa türlerinden biridir. Kürkü açık kahverengi/sarımsı renk-
tedir. Karın ve sırt bölgeleri arasında çok az renk farkı vardır. Diğer orta boyuttaki nal-
burunlulardan ayrılması zordur. Tek türden ibaret ya da diğer türlerle birlikte kalabalık 
koloniler oluşturabilir. Büyük oranda mağaralara bağımlı bir türdür. 

Blasius nalburunlu Yarasası
Blasius’ Horseshoe Bat 
rhinolophus blasii

©	Emrah	Çoraman
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10-15 g

©	Yaman	Özakın
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Mağara Yarasaları

Blasius Nalburunlu Yarasası büyüklüğün-
den ötürü Akdeniz ve Mehelyi Nalburun-
lu Yarasaları ile kolaylıkla karıştırılabilir. 
Doğru tanımlama yapmak için burun 
yapılarının ve kanat parmaklarının ince-
lenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 
bu türlerin sıklıkla bir arada bulunması 
popülasyon büyüklüklerinin doğru bir 
şekilde belirlenmesini zorlaştırmaktadır.

270-310 mm

45-48 mm
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Beslenme: Küçük güveler en temel be-
sinini oluşturur. Sinek ve küçük böcek-
leri de yiyebilir. Yoğun ormanlık ve çalı-
lık alanlarda avlanır, açık alanlardan ve 
iğne yapraklı ormanlardan uzak durur. 

Yavrulama: Haziran ortası ile Temmuz 
sonu arasında tek yavru doğurur. Gece-
leri dişiler avlanmaya giderken yavrular 
mağarada yoğun topluluklar halinde bı-
rakılır. Yavrular 4 hafta içinde anneden 
bağımsız hale gelir. Genç dişiler 2 ya da 
3 yaşından sonra ilk yavrularını doğu-
rur.

Göç: Görece yakın (yaklaşık 50 km) kış 
ve yaz konakları arasında yer değiştirir. 

Yaşam süresi: Şu ana kadar gözlenmiş 
en yaşlı birey 13 yaşındadır. 

Ekolokasyon: Sabit frekanstaki ekolo-
kasyon sesi 104-109 kHz arasındadır. 

Dağılımı: Yavrulama kolonileri 800 
m’den alçak ılıman bölgelerde yer alır.  

Tehdit durumu: IUCN ve AB Kırmızı 
Listeleri’ne göre “Hassas” (VU) katego-
risinde yer almaktadır. Yuvalarının zarar 
görmesi, bulundukları mağarayı terk 
etmelerine neden olabilir. Dolayısıyla, 
insan etkisine çok duyarlı bir yarasa tü-
rüdür. 

Orta büyüklükteki üç nalburunlu yarasa türünden biridir. Sırt tüyleri grimsi ya da kırmı-
zımsı kahverengi, karın bölgesi gri/gri-beyaz renktedir. Mağaralarda yüzlerce bireyden 
oluşan ve diğer türlerle karışık koloniler kurabilir. İlk bakışta, aynı büyüklükteki diğer 
nalburunlu yarasalardan (R. mehelyi ve R. blasii) ayırmak güçtür. Ancak yüzündeki bazı 
oluşumların biçimi ve kanat kemiklerinin uzunluğuna bakarak ayrım yapılabilir. 

Akdeniz nalburunlu Yarasası
mediterranean Horseshoe Bat 
rhinolophus euryale

©	Emrah	Çoraman
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9-14 g
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Mağara Yarasaları

Akdeniz Nalburunlu Yarasası orta boy 
nalburunlular arasında Türkiye’de en sık 
rastlanan türdür. Özellikle kıyıya yakın 
bölgelerdeki mağaralarda görülürler. 
Genellikle 100-200 bireyden oluşan 
koloniler halinde bulunurlar. Bu türe ait 
bireyler gündüz saatlerinde de mağara 
içerisinde aktiftir.  Işık ve sesten hemen 
rahatsız olurlar ve uçmaya başlarlar. 
Daha sonra bir yere konup kafalarını sal-
lamaya başlarlar. Bu hareketi ekolokas-
yonla etrafı kontrol etmek için yaparlar.

270-310 mm

43-51 mm
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Beslenme: Ormanlık alanlarda, su üze-
rinde ya da sokak ışıklarının etrafında 
avlandığı görülebilir. Uçan böceklerle 
beslenir.

Yavrulama: Yavrulama Haziran ve Tem-
muz aylarında gerçekleşir. Dişiler en 
erken ikinci yıldan itibaren yavru doğu-
rabilir. 

Göç: Yaz ve kış konakları arasındaki 
mesafe genellikle 100 km’nin altında 
olmakla birlikte 800 km uzağa göç ede-
bildikleri de gözlemlenmiştir. 

Yaşam süresi: Kaydedilen en uzun ya-
şam süresi 16 yıldır. 

Ekolokasyon: Değişken frekanslı ekolo-

kasyon sesi 55-75 kHz aralığında başlar 
ve yaklaşık 52 kHz’de sona erer. 

Dağılımı: Uzunkanatlı Yarasa Türki-
ye’nin batısı ve sahil kesimlerinde  da-
ğılım gösterirken, Doğu Uzunkanatlı 
Yarasası İç, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerinde görülür.

Tehdit durumu: Uzunkanatlı Yarasa, 
IUCN Kırmızı Listesi’nde “Tehlike altı-
na girmeye yakın tür” (NT) kategori-
sindedir. Ancak grup içerisindenki yeni 
sınıflandırma bu türlerin koruma statü-
lerinin tekrar gözden geçirilmesini ge-
rektirmektedir.

Uzunkanatlı yarasaların yakın zamana kadar iki alttürden oluşan tek tür olduğu kabul 
ediliyordu. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile bu alttürlerin iki farklı tür olduğunu ortaya 
çıkmıştır. Kısa burunlu olan uzunkanatlı yarasaların sırt rengi gri/kahverengi olup karın 
bölgesi daha açık renklidir. Kulakların baş hizasını geçmemesi bu türleri diğerlerinden 
ayırt etmenin en kolay yoludur. Doğu Uzunkanatlı Yarasası, batıdaki türe göre daha 
iricedir ve erkeklerinin altın sarısı yeleleri vardır. Doğu Uzunkanatlı Yarasasının ekolo-
jisi üzerine elimizdeki bilgiler az olduğundan, aşağıda batıda görülen türün özellikleri 
verilmiştir.

uzunkanatlı Yarasa & Doğu uzunkanatlı Yarasası
Common Bent-wing Bat & eastern Bent-wing Bat
miniopterus schreibersii & miniopterus (schreibersii) pallidus

©	Emrah	Çoraman
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Kaynaklar: 3, 4 9-16 g

©	Yaman	Özakın
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Mağara Yarasaları

Özellikle kış uykusu için bir araya gel-
dikleri dönemlerde çok büyük koloniler 
oluşturabilirler. Örneğin Dupnisa ve Ay-
vaini Mağaraları’nda koloni büyüklükleri 
30.000 bireyi bulabilir. Yaz aylarında da 
genellikle diğer türler ile beraber kolo-
niler oluştururlar. Işık ve sese en çabuk 
tepki veren türlerin başında gelirler.

Sarı taralı alan M. schreibersii ’nin dağılımını, kırmızı ise M. pallidus’u göstermekdir.

305-340 mm

M. p. 46-48 mm
M. s. 44-46 mm
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Beslenme: Büyük oranda sineklerle ve 
uçan ufak böceklerle beslenir. Ancak 
suyun hemen altında hareket eden ufak 
balık ya da böcekleri de yakalayabilir. 
Su üzerinde yüzeye çok yakın daireler 
çizerek avlanır. Avını ayaklarıyla ya da 
kuyruğuyla yakalar. Beslenmesinin bir 
kısmını ormanlık alanlarda da gerçek-
leştirebilir. Beslenirken yuvasından 20 
km kadar uzaklaşabilir. 

Yavrulama: En erken yavrulayan yarasa 
türlerindendir. Yavrular genelde Mayıs 
ayı içerisinde dünyaya gelir. Yavrular 3. 
hafta içerisinde uçmaya başlar. Dişile-
rin önemli bölümü bir yaşında doğum 
yapabilir, erkekler ise cinsel olgunluğa 
yaklaşık 1,5 senede ulaşır. 

Göç: Kış uykusuna yattığı ve yazın ya-
şadığı mağaralar arasında 100 km’den 
fazla mesafe olabilir. 

Yaşam süresi: Kesin olarak bilinme-
mektedir.

Ekolokasyon: 3-7 ms süren ekolokas-
yon sesi değişken frekanslı olup başlan-
gıç aralığı 70-90 kHz, bitiş aralığı 35-39 
kHz’dir. 

Dağılımı: Mağara bakımından zengin ve 
nehir ya da göl gibi su kaynaklarına ya-
kın bölgeleri tercih eder. 

Tehdit durumu: IUCN ve AB Kırımızı 
Listelerine göre “Hassas” (VU) olarak 
sınıflanmıştır. Avrupa’da bazı bölgeler-
de lokal olarak soyu tükenmiştir. Ma-
ğara ekosistemlerine müdahale ve su 
kaynaklarına karışan sinek ilacı benzeri 
kirleticilere karşı hassastırlar.

Orta boydaki farekulaklı yarasalardan biridir. Sırt tüyleri gri/kahverengi, karın bölgesi 
gri/beyaz renktedir. Kuyruk zarı ayaktan değil kaval kemiğinden başlar. Boyutlarına 
göre oldukça büyük ve uzun tüylü ayaklarıyla benzer türlerden ayrılabilir. Mağaralarda 
binlerce bireye kadar çıkabilen sıkışık koloniler halinde görülebilir. Genellikle Uzunka-
natlı ve Büyük Farekulaklı yarasalarla karışık gruplar oluşturur. 

uzunayaklı Yarasa
long-fingered Bat 
myotis capaccinii

©	Emrah	Çoraman
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7-10g

©	Emrah	Çoraman

“

Mağara Yarasaları

230-260 mm

38-44 mm
Yaz aylarında Uzunkanatlı ve Büyük 
Farekulaklı yarasalarla kalabalık koloniler 
oluşturan bu tür, kış aylarında uyumak 
için genelde mağara içindeki çatlakları  
tercih eder. Çok dar çatlakların arasına 
onlarca hatta yüzlerce Uzunayaklı Yarasa  
gizlenebilir. Vücutlarına oranla büyük 
olan ayakları ayırt edilmelerine yardımcı 
olur.
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Bu iki tür farekulaklı yarasa dış görünüşleri bakımından birbirine çok benzer ve detaylı 
ölçümler yapılmadan ayırt edilmeleri çok zordur. Türkiye’deki böcekçil yarasalar ara-
sında en büyük türlerdendirler. Uzun ve geniş burunlu bu türlerin sırt tüyleri kızılımsı 
ya da grimsi kahverengi, karın bölgesi kirli beyaz/gri renktedir. Mağaralarda diğer tür-
lerle de bir araya gelerek binlerce bireyden oluşan koloniler oluşturur. Küçük ve Büyük 
Farekulaklı Yarasa türlerini mağarada görerek birbirinden ayırmak neredeyse imkansız 
olduğundan büyük Myotis olarak raporlandırılırlar.

Beslenme: Avkanırken yere yakın (1-2 
m yükseklikte) uçar ve hızlı hareket 
eder. Her iki tür de çoğunlukla yerde 
yürüyen böceklerle avlanır. Büyük Fare-
kulaklı Yarasa küçük böcekleri uçarken, 
büyüklerini bir yere asılarak yer. Yerde-
ki böcekleri ekolokasyonla bulamadık-
larındandan böceklerin çıkardıkları gü-
rültüyü dinleyerek avlanırlar.

Yavrulama: Yavrulama zamanları Nisan 
başında başlar ve 5 hafta kadar devam 
edebilir. Yavrular 3-4 haftalıkken uçma 
denemelerine başlar. 

Göç: Genellikle 50-100 km mesafedeki 
yaz ve kış konakları arasında yer de-
ğiştirirler. 

Yaşam süresi: Gözlenmiş en uzun süre 
Büyük Farekulaklı Yarasa için 25, Küçük 

Farekulaklı Yarasa için 33 yıldır.

Ekolokasyon: Değişken frekanslıdır. 10 
ms’lik kısa ekolokasyon çağrıları 70-
120 kHz aralığında başlar ve 26-29 kHz 
aralığında sona erer. 

Dağılımı: Genellikle 800m irtifanın al-
tında görülmekle birlikte ılıman iklim-
lerde daha yükseklerde de bulunabilir-
ler. 

Tehdit durumu: İki tür de IUCN Kırmı-
zı Listesi’nde “Önceliği düşük tür” (LC) 
kategorisindedir. 

Küçük Farekulaklı Yarasa & Büyük Farekulaklı Yarasa
greater mouse-eared Bat & lesser mouse-eared Bat
myotis myotis & myotis (blythii) oxygnathus

©	Emrah	Çoraman
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Kaynaklar: 5, 6
M. o. 15-30 g

M. m. 28-40 g

©	Emrah	Çoraman

“

Mağara Yarasaları

Küçük ve Büyük Farekulaklı yarasalar 
görünüş olarak birbirlerine çok benzer 
(Yan sayfadaki fotoğrafta soldaki küçük 
sağdaki ise büyük form) ve zaman zaman 
aynı mağaralarda yaşayabilirler. Bu iki 
tür ışık ve sese en az tepki veren türler 
arasındadır. Beraber koloni oluşturdukları 
diğer yarasalar rahatsız olduklarında uç-
maya başlarlar ancak bu iki tür genellikle 
rahatsız olmaz ve yerinden ayrılmaz.

350-430 mm
M. o. 54-62 mm
M. m. 62-68 mm

← İki tür birbirine benzer olduğundan, ikisinin dağılım haritaları birleştirilerek verilmiştir.
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Basıkburunlu Yarasa orta büyüklükte 
bir yarasa olup, ağırlığı yaklaşık 10 
gr‘dır. Uzun ve yoğun kıllarla kaplı 
ve neredeyse siyah renge sahip bir 
kürkü vardır. Genişlemiş kulakları 

ile karakterize edilmektedir. Kulaklar 
burun üzerinde sonlanmaktadır. 

Oldukça nadir olan bu yarasa türü 
için Türkiye’de sadece birkaç alandan 
kayıt vardır. IUCN Kırmızı Listesi’nde 

“Tehlike altına girmeye yakın tür” (NT) 
kategorisindedir.

Türkiye’de 4 farklı türü olduğu bilinen 
Uzunkulaklı Yarasalar, boylarına 
göre en uzun kulaklara sahip türler 
arasındadır ve bu sayede diğerlerinden 
rahatlıkla ayırt edilebilir. Uzun 
kulaklarını dinlenme halinde kıvırırlar. 
Kahve-gri renkte kürke sahiptir. 
Uçuşları diğer türlere göre daha 
yavaştır, sık daireler çizerek uçarlar. 
IUCN Kırmızı Listesi’nde “Önceliği 
düşük tür” (LC) kategorisindedir.

> Basıkburunlu Yarasa, 
Barbastella barbastellus

< Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa, 
Plecotus auritus

mağara dışında yaşayan yarasa türleri için ormanlar büyük önem taşır. genellikle 
ağaçların kovuklarında konaklayan bu türlerden bazıları göç esnasında veya çiftleşme  
döneminde mağaraları ziyaret edebilirler.

Mağaralarda rastlanaBilecek 
diğer türler

©	Emrah	Çoraman
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Genişkanatlı Yarasa’nın konak seçimi 
bir hayli geniştir. Mağaraların yanı 

sıra ağaçlarda ve çatılarda rastlanılan 
bir türdür. Oldukça iri ve güçlü bir 

yarasadır, yüzünün siyah oluşu, geniş 
kanatları ve parlak kahverengi kürkü 

ile ayırt edilebilmektedir. Hızlı bir 
uçucudur. Türkiye’de her bölgede 
görülebilir. IUCN kırmızı listesinde 

“Önceliği düşük tür” (LC) kategorisinde 
sınıflandırılmıştır.

Kirpikli Yarasa orta boy büyüklükte 
bir yarasadır. Ağ ören örümcekleri 
avlamasıyla bilinmektedir. Bu türün 
yetişkinlerinin kürkü kınalı bir renge 
sahiptir.Kulağın kenarındaki köşeli 
kıvrım tanımlanmasına yardımcı 
olur. Yaz aylarını ağaç kovukları ve 
binalarda geçiren bu tür, kışlamak 
içinse genellikle mağaraları tercih 
eder. Türkiye’nin sahil kesimlerinde ve 
Marmara Bölgesi’nde yayılış gösterir. 

< Kirpikli yarasa, 
Myotis emarginatus

> Genişkanatlı Yarasa, 
Eptesicus serotinus

Türkiye’deki mağaralarda rastalanabilecek diğer türler: 
 Mehely Nalburunlu Yarasası, Rhinolophus mehelyi 
 Büyükkulaklı Yarasa, Myotis bechsteinii 
 Bıyıklı Siyah Yarasa, Myotis mystacinus
 Balkan Uzunkulaklı Yarasası, Plecotus kolombatovici
 Uzunkulaklı Kafkas Yarasası, Plecotus macrobullaris
 Çıplakkarınlı Mezar Yarasası, Taphozous nudiventris

©	Yaman	Özakın

©	Emrah	Çoraman

Diğer
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Mağara Yarasalarını 
tanıMlaMak İçin İpuçları
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eğer yarasanın burnu küt ve kulakları ba-
şını geçmiyorsa, bu uzunkanatlı Yarasa 
türlerinden biridir. Bu türler özellikle kış 
aylarında çok büyük koloniler oluşturur-
lar ve adeta bir halı gibi tavanı kaplarlar. 
uzunkanatlı Yarasalar farklı türlerle karışık 
koloniler oluşturabilir. 
Detaylı bilgi: sf. 32-33.

eğer yarasanın burnu önden bakıldığında 
nal şekline benziyorsa, bu nalburunlulara 
üye bir türdür. Küçük nalburunlu ve bü-
yük nalburunlu yarasalar büyüklüklerinden 
ayırt edilebilir. Blasius nalburunlu Yarasası 
dışında hepsi uyku esnasında kanatlarıyla 
vücutlarını örterler. nalburunlu Yarasalar 
kış aylarında genellikle birbirlerine dokun-
madan uyurlar.
Detaylı bilgi: sf. 24-31.

Kulakların uzunluğu kafayı geçiyorsa ve 
burnu nal şeklinde değilse, gözlemlediğiniz 
yarasa büyük ihtimalle bir farekulaklı yara-
sa türüdür (Küçük/Büyük Farekulaklı veya 
uzunayaklı Yarasa). ilk ikisini birbirinden 
ayırt etmek oldukça güçtür. Fakat uzuna-
yaklı Yarasa bu iki türe göre oldukça küçük-
tür ve ayakları vücuduna oranla bir hayli 
büyüktür.
Detaylı bilgi: sf. 34-37.

mağaralarda yarasaların oluşturdukları koloniler ve bireylerin duvarda duruş bi-
çimleri bize yarasaların cinsleri ve hatta türleri hakkında bilgi verebilir. Çoğu türü 
doğru tanımlamak için detaylı olarak incelemek gerekirse de, yarasaların büyük-
lükleri ve kulak ile burun yapıları da türleri hakkında ipuçları sağlar.



Küçük 
nalburunlu

Yarasa

Büyük nalburunlu
Yarasa

Büyük veya Küçük Farekulaklı Yarasa

uzunayaklı Yarasa

orta boy nalburunlu
Yarasalar
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Bu Hangi Yarasa?
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Türkiye’deki birçok mağara ekosistemi gerek önemlerinin bilinmemesinden 
gerekse de yetersiz planlamadan ötürü tahrip oluyor. oysa ki önemli yer altı 
ekosistemleri belirlenip bu alanların koruma  gereksinimleri anlaşılabilirse mağara 
canlılarının gördükleri zarar en aza indirilebilir. Bu sebeple mağaraları tehdit eden 
faktörlerin ve  tahribatların belgelenmesi büyük önem taşımaktadır.

42 ǀ Yarasalar ve mağara ekosistemleri

Taş ocakları, baraj inşaatları, definecilik, 
plansız turizm ve guano ticareti gibi fa-
aliyetler, Türkiye’de mağara ekosistem-
lerini tehdit eden faktörlerin başında yer 
almaktadır. Bu faaliyetler mağara habi-
tatlarına zarar verdiği ölçüde bu alanlar-
da yaşayan başta yarasalar olmak üzere 
tüm mağara canlılarının yaşamlarını da 
olumsuz yönde etkilemektedir. Mağara 
tahribatlarının engellenmesi için yer altı 
ekosistemleri hakkında bilgilerin top-
lanması ve korunması gereken alanla-
rın tespit edilmesi büyük önem taşır. Bu 
sorumluluk da büyük oranda mağara 
araştırmalarını yürüten  grupların üzerine 
düşmektedir.

neler YapılaBilir?
Öncelikli olarak mağara araştırma grubu 
üyelerinin mağara ekosistemleri ve ma-
ğarada yaşıyan canlılar hakkında bilgi 
düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır. 
Böylece yapılan araştırma faaliyetlerinde 
mağaralar ekosistem yaklaşımıyla değer-
lendirilebilir ve bu alanları tehdit etmesi 
muhtemel etmenlere karşı önlemler alı-
nabilinir. Bu süreçte grupların birbirleriyle 
ve diğer devlet kurumlarıyla birlikte hare-
ket etmeleri, bu faaliyetlerin daha verimli 
ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Mağara ekosisteMlerini 
tehdit eden FaktÖrler

©	Yaman	ÖzakınDupnisa	Mağarası’nın	turizme	açılan	kısmında	kullanılan	ışıklandırmadan	ötürü	
mağara	duvarlarında	yetişen	bitkiler.



mağara tahribatı ihbar formu

1. uygunsuzluğu tespit eden kişi, kurum;
 Adı, soyadı:
 irtibat bilgileri:
2. mağara adı:
 il, ilçe, köy:
 Tarif:
 Koordinatları:
3. Tahribat içeriği ve boyutu:
 Taş ocağı:
 guano çıkarılması:
 Kirlilik:
 Turizme açılma:
 Fiziksel tahribat:
 Diğer:
4. Tespit edildiyse sorunu yaratan kişi ve kurum:
5. Yerel yönetimlerin bilgisi var mı?
6. Durumun detaylı açıklaması:
7. varsa fotoğraflar.
8. varsa araştırma grubunun gezi raporu.
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Kırklareli’de	bulunan	Ocak	Mağarası,	yakınındaki	mermer	ocağından	ötürü	mağara	
ağzında	sıklıkla	çökmeler	oluşmakta.	

Formdaki bilgileri içeren bir dilekçe ah-
zırlayarak bir ön yazıyla birlikte aşağıdaki 
kurum ve kuruluşlara iletmek suretiyle 
tahribatın ve gözlemlenen olumsuzlukla-
rın kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

• Mağaracılık Federasyonu

• Doğa Koruma Millî Parklar 

       Genel Müdürlüğü 

       Mağara Yönetimi Şubesi

• Valilik

• Kaymakamlık

• Belediye Başkanlığı

• İlgili kamu kurumları (müzeler gibi)

Devam eden süreçte dilekçenin takibinin 
yapılması ve konunun sonuca ulaşıp 
ulaşmadığının kontrol edilmesi gerek-
mektedir.

←

©	Mehmet	Emre	Döker

Önceden alınacak önlemlerin yanı sıra tespit edilen tahribatların kayıt altına 
alınması ve bu olumsuz faaliyetlerin engellenmesi için gerekli başvuruların 
yapılması da mağaracılık gruplarının koruma çalışmalarına yapabilecekleri 
önemli katkılar arasındadır. Bu gibi durumlarda şöyle bir yol izlenebilir:

Mağaracılar için Öneriler



Mağaracıların dikkat 
etMesi gereken konular

• Mağarada kalıcı işaretleme yapma.

• Mağara oluşumlarını kirletme ve kırma.

• Tuvaletini mümkünse dışarı çıkar ya da akan suya yapma.

• Mağarada hiçbir çöp bırakma, içeridekileri de dışarı çıkar.
• Mağara içerisinde yarasaların bulunduğu bölümlerde uzun süre geçirme, gürül-

tü ve uzun süre aydınlatmadan kaçın.
• Mağara içinde yarasa kolonisi olduğu ve kış uykusu/ yavrulama dönemleri bili-

niyorsa bu dönemlerde bu mağaralara girmekten kaçın.

• Yarasaların uyuduğu galeriye girersen sessiz ol ve oradan hızlıca geç. Flaşlı 
fotoğraf çekme.

• Yarasalara hiçbir şekilde dokunma.
• İzinli bilimsel araştırmalar dışında mağaralardan canlı veya cansız örnek alma.

• Gördüğün tahribatları ve muhtemel tehditleri

•  Dernek veya kulüp yönetimine
•  Federasyonun koruma komisyonuna
•  Mağara Yönetimi Şubesi’ne
•  www.yarasalar.org’a

      bildir.

• Eğer bir mağarada foka rastlarsanız hemen mağaradan çıkın ve gözleminizi 
ilgili kurumlara (ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü gibi) bildirin.

• Mağarada gördüklerini mümkünse fotoğraflarla raporuna ekle:

•  yarasaları ve diğer canlıları,
•  arkeolojik buluntuları,
•  jeomorfolojik oluşumları.

• Bunları ilgililere bildir (müzeler, üniversiteler ve www.yarasalar.org gibi).

neleri YapMaMalı?

neler YapMalı?

Yer altı ekosistemlerinin hassas dengesini korumak ve araştırmalarda 
mağaralardaki doğal yaşamı en az seviyede etkilemek için, mağaracıların bazı 
konularda  hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

44 ǀ Yarasalar ve mağara ekosistemleri



Mağaracıların koruMa çalışMaları 
İçin toplaYaBileceği Bilgiler
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Ülkemizdeki mağaralarda yaşayan canlılar üzerine bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. 
Başta yarasalar olmak üzere mağaralarda hangi türlerin yaşadığı, mağaraları 
ne ölçüde ve ne şekilde kullanıldıkları yeterince bilinmemektedir. Bu da, kritik 
öneme sahip mağara ekosistemlerinin belirlenmesi ve koruma altına alınması 
çalışmalarının önündeki en önemli engellerden biridir. Bu tür bilgilerin toplanması 
mağara araştırmalarının bir parçası haline getirilmeli ve gözlemler ilgili kurumlarla 
paylaşılarak mağaraların gerekli koruma statülerini edinmeleri sağlanmalıdır. 

Mağara oMurgasızları ve diğer türlerin gÖzleMleri İçin

• Ne kadar derinlikte?
• Kuru bir alanda mıydı yoksa suyun içinde miydi?
• Tahmini sayı:
 Birkaç birey / onlarca / yüzlerce.
• Görüldüğü yer (giriş, mutlak karanlık bölge gibi).
• Büyüklüğü (yanına karabin gibi bir ölçek koyarak fotoğrafı çekilebilir).
• Gözlemi yapanın tecrübesi varsa tahmini türü.

Yarasa gÖzleMleri İçin
• Tahmini sayı:
 1-100 / 100-1000 / 1000’den fazla.
• Kalabalık gruplar halinde/tek tek duruyorlardı.
• Uçuyorlardı / uyuyorlardı.
• Guano var mıydı?

Mağaralarda yapılan araştırmalarda gözlemlenen canlıların raporlandırılmasın-
da şu konulara dikkat edilmelidir: Öncelikli olarak gözlemin yapıldığı mağarada 
bir tahribatın olup olmadığı veya bu alanı tehdit etmesi muhtemel faaliyetler açık 
bir şekilde belirtilmelidir. Tahribatın ve gözlemlenen canlıların fotoğrafları varsa 
rapora eklenmelidir. Bunların yanı sıra yarasa ve diğer türler hakkında aşağıdaki 
bilgilerin toplanması koruma faaliyetleri ve diğer bilimsel çalışmalar için faydalı 
olacaktır.

Mağaracılar için Öneriler



Mağara ekosisteMleri

Mağara oMurgasızları

Yarasalar

metin içinde referans gösterilen kaynaklar:
1.	 Benda, P., Abi-Said, M., Bartonička, T., Bilgin, R., Faizolahi, K., Lučan, R.K., Nicolaou, H., Reiter, A., 

Shohdi, W.M., Uhrin, M., Horáček, I., 2011. Rousettus aegyptiacus (Pteropodidae) in the Palaearctic: 
list of records and revision of the distribution range, Vespertilio. 

2.	 Albayrak, İ., Aşan, N., Yorulmaz, T., 2008. The Natural History of the Egyptian Fruit Bat, Rousettus 
aegyptiacus, in Turkey (Mammalia: Chiroptera), Turkish Journal of Zoology.

3.	 Furman, A., Çoraman, E., Bilgin, R., Karataş, A., 2009. Molecular ecology and phylogeography of 
the bent-wing bat complex (Miniopterus schreibersii)(Chiroptera: Vespertilionidae) in Asia Minor and 
adjacent regions, Zoologica Scripta.

4.	 Bilgin, R., Gürün, K., Maracı, Ö., Furman, A., Hulva, P., Çoraman, E., Lučan, R., Bartonička, T., 
Horáček, I.,  2012. Syntopic occurrence in Turkey supports separate species status for Miniopterus 
schreibersii schreibersii and Miniopterus schreibersii pallidus (Mammalia: Chiroptera), Acta Chirop-
terologica.

5.	 Furman, A., Bachanek, J., Postawa, T., Çoraman, E., 2011. Morphometric variation and genetic 
diversity of the lesser and greater mouse-eared bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in Thrace and 
Anatolia, Acta Chiropterologica.

6.	 Furman, A., Çoraman, E., Nagy, Z.L., Postawa, T., Bilgin, R., Gajewska, M., Bogdanowicz, W., 2012. 
Phylogeography of the large Myotis bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in Europe, Asia Minor, and 
Transcaucasia, Biological Journal of the Linnean Society.

Tür tanımları, vücut ölçüleri, ağırlıkları ve genel bilgiler için kullanılan kaynaklar:
•	 Dietz, C., Nill, D., Helversen, O. von, 2009. Bats of Britain, Europe and Northwest Africa. 

•	 Jones, K.E., 2001. Chiroptera (Bats), Encyclopedia of Life Sciences. 

•	 Simmons,  N., 2005. Order  Chiroptera,  Mammal  Species  of  the  World.  A  Taxonomic  and 
Geographic Reference. 

•	 Aulagnier, S., Haffner, P., Mitchell-Jones, A.J., Moutou, F., Zima, J., 2009. Mammals of Europe, 
North Africa and the Middle East. 

•	 Dietz, C. & Von Helversen, O. von, 2004. Illustrated identification key to the bats of Europe. Electronic 
publication, version, 1&2.

•	 Türlerin koruma statüleri ve dağılım haritaları için: Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN).
        www.iucnredlist.org

kaYnakça ve okuMa tavsiYeleri

•	 Kunt, K.B., Yağmur, E.A., Özkütük, S., Durmuş, H., Anlaş, S., 2010. Checklist of the cave Dwelling 
Invertebrates (Animalia) of Turkey, Biological Diversity and Conservation.

•	 Romero, A., 2009. Cave Biology: Life in Darkness.

•	 White, W.B., Culver, D.C., 2012. Encyclopedia of Caves.

•	 Culver, D.C., Pipan, T., 2009. The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats.
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FaYdalı linkler

diğer türler
•	 Türkiye Örümcekleri
      www.spidersofturkey.com

•	 Türkiye Kurbağa ve Sürüngenleri
      www.turkherptil.org

Yarasalar

•	 Türkiye Yarasaları
      www.yarasalar.org

•	 Türkiye’nin Anonim Memelileri
      www.tramem.org
•	 Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
      Avrupa Yarasalarını Koruma Birliği
      www.eurobats.org

•	 Avrupa Yarasa Koruma Dernekleri Birliği
      www.batlife-europe.info

•	 Dünya Yarasa Koruma Örgütü
      www.batcon.org

Mağaralar
•	 Mağaracılık Federasyonu
      www.tumafed.org

•	 Türkiye Arkeolojik Yerleşimleri 
      Mağara Veri tabanı
      www.tayproject.org/veritab.html

doğa koruMa
•	 Doğal Hayatı Koruma Vakfı
      http://www.wwf.org.tr/
•	 Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)
      www.iucn.org
•	 Doğa Koruma ve Millî Parklar
      Genel Müdürlüğü
      www.milliparklar.gov.tr

Bu proje, WWF-Türkiye’nin yürüttüğü 
Türkiye’nin Canı Hibe Programı tarafından des-
teklenmektedir. Bu yayının içeriğinden projeyi 
yürüten kuruluşlar sorumludur ve bu içerik 
hiçbir şekilde WWF-Türkiye’nin görüşünü doğ-
rudan yansıtmamaktadır.



Yer Altının Dev Kanatları
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Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği
Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği

Yandaki QR kodunu ‘akıllı’ cep 
telefonunuza okuturak www.
yarasalar.org adresinden bu ki-
tabın dijital versiyonuna ulaşa-
bilirsizniz.


