Türkiyedeki Leylek
(Ciconia ciconia)
Nüfusu

Leylekler Anadolunun en þanslý
göçmen kuþlarý olarak göze çarparlar. Göç
yollarý boyunca bir çok ülkede av kuþu
olarak avlanan leylekler Türkiyede Hacý
Kuþu olarak bilinir ve Anadoluda saygýyla
aðýrlanýr. Bir çok kuþun aksine yuvalarýný
köylerde evlerin, camilerin ve direklerin
üzerine yapan bu türe, köy evlerinin üstüne
insanlar tarafýndan yapýlan yuvalarla da
yaþam ortamý saðlanmaktadýr.

Tüm Avrupadaki populasyonu (Dünya
populasyonunun 90%lýk bölümü
Avrupadadýr) batý ve doðu diye iki gruba
ayýrabiliriz. Batý populasyonu Batý ve
Kuzey Avrupada ürer ve kýþý Çad ve Senegal arasýndaki bölgelerde geçirir.
Türkiyeyi de içine alan doðu grubundaki
kuþlar ise kýþý geçirmek için Doðu ve
Güney-Doðu Afrikaya göçerler.
Türkiyede
üreyen
Leylek
populasyonun 15.000  35.000 çift,
Avrupa populasyonunun tamamý ise
120.000  150.000 çift olarak tahmin
edilmektedir. Ülkemizde üremek için alçak
bölgelerdeki sulak çayýrlar veya ekilmiþ
alanlarý (tercihen derelere ve göllere yakýn
bölgelerdeki) tercih eden leyleklerin
besinin baþýnda kurbaðalar, solucanlar,
böcek ve böcek larvalarý, kertenkeleler ve
fareler gelir. Doðal olarak, bu besinlerin
en yoðun bulunduðu yaþam alanlarýnýn
baþýnda sulak alanlarýn geldiði göze
çarpmaktadýr.

Ancak 1960lardan sonra Türkiye
leylek populasyonunda hýzlý bir düþüþ
görülmüþ, köylerde görülen boþ leylek
yuvalarýnýn sayýlarý her yýl biraz daha
artmýþtýr. Leylek sayýsýndaki düþüþün en
önemli sebebi üreme alanlarýnýn hýzla
tahrip edilmesi ve sulak
alanlarýn kurutulduktan
sonra tarým alaný
olarak kullanýlmaya
b a þ l a n m a s ý d ý r.
Türkiyede
leylek
populasyonun azalmasýndaki
en önemli etkenlerden biri de
tarým
ilaçlarýnýn
kullanýmýnda görülen hýzlý artýþtýr. Geliþen
teknoloji ile beraber her köye ulaþan
elektrik de leylek sayýsýndaki azalmanýn
bir baþka sebebidir. Yuvalarýn
yakýnlarýndaki elektrik tellerine takýlýp
ölen leyleklerin sayýsýnýn oldukça yüksek
olduðu düþünülmektedir. Ülkemizde ve
Doðu Avrupada leylek populasyonundaki

düþüþe raðmen Batý Avrupa leylek
populasyonunda artýþ gözlenmesinin
baslýca sebepleri tarým ilacý kullanýmýnýn
azaltýlmasý,
doða
korumacýlýðý
çalýþmalarýnýn artmasý ile çayýr ve sulak
alanlarýn korunmasýdýr.
Türkiyede de geliþmekte olan çevre
bilinci ve doða korumacýlýðý çalýþmalarý
ýþýðýnda leylekler üzerindeki çalýþmalar
artmalý, bu bilgiler ýþýðýnda gerekli koruma
önlemleri alýnmalý ve kamuoyu desteði ile
beraber bu türün geleceði garanti altýna
alýnmalýdýr.

Muðla Ýlindeki, çoðu leylek üreme
kolonilerinin nüfusu, 1986 yýlýndan itibaren
düzenli olarak sayýlmaktadýr. Bu tespitlere
göre leylek nüfusu her geçen yýl
azaltmaktadýr.
Gökova- Akyakayý Sevenler Derneði,
geleneksel sayým programýnýn yaný sýra
Muðla Ýlindeki leylek üreme kolonilerinin
korunmasýna yönelik çalýþmalara da
baþlamýþtýr. Özellikle Gökova havzasýnda
bulunan yuvalama yerlerinin kontrolü ve
korunmasý UNDP GEF/ SGP tarafýndan
desteklenen BÝYO- GÖKOVA projesine
dahil edildi. Leylek Köyü Projesi, yerel
yöneticilerle beraber bu köylerdeki
leylekleri koruyarak alternatif ve
sürdürülebilir turizm imkanlarý
yaratýlmasýný hedeflemiþtir.
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