www.trakus.org

esenofset
katkılarıyla

www.trakus.org
TRAKUŞ (Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğu)
Topluluğun amacı ülkemizde doğal ortamda yaşayan
kuş türleri hakkında internet aracılığı ile bilgi toplamak
ve bu bilgilerin paylaşılması, çevre bilincinin
geliştirilmesidir.
500 e yakın üyesi ile topluluğumuz tüm ülke genelinde
bir seneyi aşan bir süredir yaptığı gözlemlerde ülkemizde
yaşadığı söylenen 464 kuş türünden sadece 392 sini
tespit edip belgelemiştir.
72 türün henüz izine rastlayamamıştır.
Bu taramalarda 6430 fotoğraf çekilmiş, sitemizde
yayına konulmuştur.
Sergimiz bu fotoğrafların çok küçük bir bölümünden
oluşmaktadır.
Yine üyelerimiz 288 türümüz ile ilgili topladığı 70.000
kelime civarında bilgileri tür sayfalarımıza yüklemiş
paylaşıma açmıştır. Ülkemizde görülen her tür ile ilgili
bilgi ve fotoğrafı sitemizde bulabilirsiniz.
Topluluğumuzun sitesi günde 1000 kişi tarafından
ziyaret edilmekte,
Ayda 260.000 sayfamız paylaşılmaktadır.
Hafta sonları göl kenarlarında, dağlarda, ovalarda
ellerinde dürbünler veya teleobjektifler bulunan
insanlara rastlarsanız bilin ki onlar bizleriz.
Hafta sonu gözlemlerimize, Mevsimsel kamplarımıza
sizde katılın.
Hepinizi aramıza bekliyoruz.
www.trakus.org adına
Serhat Tigrel
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Etik Kurallar
Bu topluluğa üye olan, doğa fotoğrafçısı veya gözlemcisi
herkes aşağıda Çevresel ve Kişisel olmak üzere iki başlık
altında toplanmış olan koşulları ilke edinir.
I)Çevresel Koşullar
Öncelik doğanın kendisindedir. Doğanın konuğu
olduğunu unutmaz.
Bulunduğu alan neresi olursa olsun işgalci olduğunu
unutmaz ve canlı-cansız tüm ekosisteme saygı gösterir.
Varlığımızın, doğada hiçbir şeyin yerini değiştirmesine
neden olmaması gerektiğini temel ilke olduğunu kabul
eder.
Çevreye mümkün olan en az zararı vermek amacıyla
mümkünse kullanılmış patikaları izler.
Doğadaki tüm canlıların yaşamlarının ve yaşam
alanlarının daha iyiye gitmesini amaç edinir.
Her canlının ve habitatın eşsiz olduğunu kabul eder.
Özel mülkiyetlere, mülk sahibinin izni olmadan
girmez.
II)Kişisel Koşullar
Fotoğraflamaya çalıştığı veya gözlediği canlının rahatsız
olduğunu hissedince onu kaçırmaktansa kendisi
alandan uzaklaşır.
Canlının yaşam alanına herhangi bir şey fırlatmaz.
Kullanıyorsa kamuflajını, herkesin dikkatini çekecek,
dolayısıyla alana ilgisini arttıracak bir yere kurmaz.
Yuvaya kesinlikle yaklaşmaz. Daha yakın poz almak
için kuşu kovalamaz.
Bulunduğu kamuflajda, ebeveynin yuvaya yarım saattir
uğramadığını farkederse hemen uzaklaşır.
İyi foto elde etmek için dalları kırmaz.
Kuşları cezbetmek için ses vb. araçları kullanmaz.
Gürültü etmez, gözalıcı renklerde giysi giymez.
Yuvalardan, yuva kolonilerinden, kur alanlarından,
kalabalık tüneklerden ve önemli beslenme
alanlarından uzak durur.
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Zorda kalmadıkça yapay ışık kullanmaz.
Gözlenen nadir bir canlının alanına hiçbir amaçla
girmez ve alanı, yetkili kurumlar dışında kesinlikle
ifşa etmez.
Hiçbir şekilde yumurtayı, yuvayı veya kuşu eline
almaz.
Etik kurallara uymadığını gözlediği diğer gözlemcileri
uyarır, onlara örnek olur.
Bulunduğu tüm alanlardan güzel anılar ve fotoğraflar
dışında hiçbir şey almaz ve bırakmaz.

Destekçilerimiz
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Nadir BASKIN - İzmir 2006

AKÇA CILIBIT
Çekim Alanı
:İZMİR
Tür Bilgisi
:Yurdumuzda sık görülen bir kıyı
kuşudur. Yaz-kış sulak alanların kıyılarında gözlenebilir.

Ali ÇİTAK - Edirne 2008

AK PELİKAN
Çekim Alanı
:EDİRNE
Tür Bilgisi
:Yurdumuzda üreyen diğer
pelikandır. Kışın güneye göç eder. Sayıları hızla
azalmaktadır.
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Derviş KÖKENEK - Iğdır 2007

ALA SIĞIRCIK
Çekim Alanı
:IĞDIR
Tür Bilgisi
:Yurdumuzun doğu yarısına
Mayıs- Haziran aylarında uğrayan bir göç kuşudur.
Sığırcığın yakın akrabasıdır.

Ömer NECİPOĞLU - Edirne 2008

ALACA AĞAÇKAKAN
Çekim Alanı
: EDİRNE
Tür Bilgisi
:Türkiye'deki en yaygın,
Avrupa'daki en seyrek ağaçkakandır. Her türlü bahçe
ve ağaçlık yerlerde bulunur. Yerlidir.
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Tarkan KILIÇ - Samsun 2007

ALACA BALIKÇIL
Çekim Alanı
:SAMSUN
Tür Bilgisi
:Yurdumuzda yaz konuğudur.
Hemen her türlü sulak alanda ürer. Uçarken
bembeyaz görünür. Yaygındır.

Oğuz ALTUN - Ankara 2008

ANGIT
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:Suna'nın yakın akrabası olan
bu kaz-ördek, yurdumuzdaki en yaygın kuşlardandır.
Sulak alanların etrafındaki tarlalarda beslenir. Yerlidir.
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Mehmet ÇETİNKOÇ - Edirne 2006

ARI KUŞU
Çekim Alanı
:EDİRNE
Tür Bilgisi
:En renkli kuşlardandır.
İlkbaharda gelen, sonbaharda Afrika'ya göç eden
sürülerin sesleri rahatlıkla tanınır. Yaz konuğudur.

Ömer FURTUN - Ordu 2007

BATAKLIK SUYELVESİ
Çekim Alanı
:ORDU
Tür Bilgisi
:Su kenarlarında yaşayan
oldukça küçük gürültücü bir kuştur. Kışları Afrika'ya
göç eder. Göç döneminde kolyaca izlenebilir. Yaz
konuğudur.
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Cevat KOPANOĞLU - Ankara 2007

BIYIKLI BAŞTANKARA
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:Yerli türlerden olup Orta
Anadolu'da daha yaygındır. Sazlıklarda ürer.

Kazım ÇAPACI - Denizli 2007

BÜLBÜL
Çekim Alanı
:DENİZLİ
Tür Bilgisi
:Bahar aylarında gece-gündüz
şakıyan kuşumuz. Çok sık duyulur, saklandığı için zor
görülür. Kışı Afrika'da geçirir.
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Selim ŞEVKİOĞLU - İstanbul 2008

BÜYÜK YEŞİL PAPAĞAN
Çekim Alanı
: İSTANBUL
Tür Bilgisi
:Anayurdu Hindistan ve uzakdoğu olan bu kuş, kafesten kaçan bireylerin
oluşturduğu küçük koloniler halinde İstanbul'da
üremektedir.

Mustafa SÖZEN - Sivas 2007

ÇAMURÇULLUĞU
Çekim Alanı
:SİVAS
Tür Bilgisi
:Hindi boyunda olan bu
kuşumuz kış konuğumuz olup, ilkbahar ortalarında
üremek üzere kuzeye göçer. Sulak alanlar
kenarlarındaki çamurlarda beslenir.
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Ayhan ÖZTÜRK-İstanbul 2007

ÇELTİKÇİ
Çekim Alanı
:İSTANBUL
Tür Bilgisi
:Leylekgillerden olup, sulak
alanlarda beslenen yaz konuğumuzdur. Uzaktan siyah
görülmesine rağmen çok renkli, yanar-döner parlak
tüyleri vardır.

Ersan BERBEROĞLU - Burdur 2007

DİKKUYRUK
Çekim Alanı
:BURDUR
Tür Bilgisi
:Nesli dünya çapında tehlike
altında olan ve korumaya alınan bu ördeğimizin
dünya nüfusunun önemli bir kısmı Türkiyede
yaşamaktadır. Yerlidir.
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Mehmet ÖZCAN - Rize 2008

ELMABAŞ PATKA
Çekim Alanı
:RİZE
Tür Bilgisi
:Yerli ve güzel bir ördektir.
Nispeten derin sularda yaşar ve ürer. Suya dalarak
beslenir.

Akif AYKURT - Ankara 2008

ERGUVANİ BALIKÇIL
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:En renkli balıkçıldır. Yaz
konuğu olup birçok sulak alanda ürer.
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Mustafa ERTURHAN - İzmir 2007

FLAMİNGO
Çekim Alanı
:İZMİR
Tür Bilgisi
:Yurdumuzun en alımlı su
kuşlarındandır. Tuzlu sularda ürer, yuvasını
çamurdan ve yerden 30-40 dm yükseğe yapar.
Yerlidir.

Ümit ÖZGÜR - Denizli 2007

GÖKKUZGUN
Çekim Alanı
:DENİZLİ
Tür Bilgisi
:Masmavi renkleriyle yaz
mevsiminin en görkemli kuşlarındandır. Kışın
güneye göç ederler.
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Serkan MUTAN - Ankara 2007

GRİ BALIKÇIL
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:En yaygın balıkçılımızdır. Yazkış yurdumuzda bulunur. İlkbaharda, sulak alanların
etrafındaki yüksek ağaçlarda koloniler halinde yuva
yapar.

Zafer KURNUÇ - İzmir 2008

İBİBİK
Çekim Alanı
:İZMİR
Tür Bilgisi
:İbiğiyle hemen tanınan bir
kuştur. Yaz konuğudur, kışın Afrika'ya göçer.
Çavuşkuşu, Hüthüt gibi adlarla da bilinir.
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Riyat GÜL - Ankara 2008

İSPİNOZ
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:İspinoz ailesinin en yaygın
üyesidir. Nispeten yüksek rakımlı karışık ormanları
sever. Kışın şehir içine kadar inebilir.

Mazlum DEMİRBAĞ - Ankara 2008

KARA AKBABA
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:Nesli tehlikede olan bir türdür.
Dünya nüfusunun önemli bir bölümü Türkiye ve
İspanyadadır. Yurdumuzda yüksek dağlık ormanlarda
kış sonunda ürer. Yerlidir.
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Timur TÜRKER - Bolu 2007

KARA AKBABA
Çekim Alanı
:BOLU
Tür Bilgisi
:Nesli tehlikede olan bir türdür.
Dünya nüfusunun önemli bir bölümü Türkiye ve
İspanyadadır. Yurdumuzda yüksek dağlık ormanlarda
kış sonunda ürer. Yerlidir.

Mehmet HANAY - Bolu 2007

KARAKIZIL KUYRUK
Çekim Alanı
:BOLU
Tür Bilgisi
:Yazın yüksek rakımlarda, kışın
alçaklarda bulunan yaygın bir kuştur. Yerlidir.
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Cemal SEVİNDİ - Erzurum 2007

KARABATAK
Çekim Alanı
:ERZURUM
Tür Bilgisi
:Yazın deniz kenarındaki
kayalıklarda üreyen bu kuşumuz kışın iç sularda da
yagın olarak görülebilir. Dalarak ve daha çok balıkla
beslenir.

Ömer FURTUN - Ordu 2008

KAŞIKÇI
Çekim Alanı
:ORDU
Tür Bilgisi
:Koca gagasıyla hemen fark
edilen bu ördeğimiz ülkemizde kış konuğudur. Su
yüzeyinden beslenir.

-13-

www.trakus.org
Yasir ÇATALSAKAL - Mersin 2008

KAŞIKGAGA
Çekim Alanı
:MERSİN
Tür Bilgisi
:Koca gagasıyla hemen fark
edilen bu ördeğimiz ülkemizde kış konuğudur. Su
yüzeyinden beslenir.

Serkan MUTAN - Ankara 2007

KERKENEZ
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:Doğangiller ailesinin
yurdumuzdaki en yaygın üyesidir. Yerlidir ve daha çok
böcekle beslenir. Kanatlarını hızla çırparak havada
asılı kalabilir.
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Ümit YARDIM - İstanbul 2007

KIZIL GERDAN
Çekim Alanı
:İSTANBUL
Tür Bilgisi
:Ağaçlık ve bahçelerin en yaygın
kuşlarındandır. Bahçenizi kazarken başınızda
bitiverip topraktan çıkacak solucanları bekleyecek
kadar insana yakın olabilir.

Selim İMAMOĞLU - İstanbul 2008

KUĞU
Çekim Alanı
:İSTANBUL
Tür Bilgisi
:En zarif kuşlardan olan kuğu,
kış konuğumuz olup deniz kenarında ve iç göllerde
kışlar.
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Kazım ÇAPACI - Denizli 2007

KUKUMAV
Çekim Alanı
:DENİZLİ
Tür Bilgisi
:Gündüz de avlanabilen, en
yaygın ve en küçük baykuşumuzdur. Kumru
boyundadır. Kırsal bölgelerde yaygındır.

Cahit Ağçal - Afyon 2007

KUKUMAV
Çekim Alanı
:AFYON
Tür Bilgisi
:Gündüz de avlanabilen, en
yaygın ve en küçük baykuşumuzdur. Kumru
boyundadır. Kırsal bölgelerde yaygındır.
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Emin YOĞUTÇUOĞLU - Ankara 2007

KULAKLI ORMAN BAYKUŞU
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:Orta boylu baykuşlarımızdan
olup gececidir. Gündüzleri bir ağacın dalına
tüneyerek uyuklar. Her türlü ağaçlık alanda
görülebilir.

Mehmet HANAY - Ankara 2008

KULAKLI ORMAN BAYKUŞU
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:Orta boylu baykuşlarımızdan
olup gececidir. Gündüzleri bir ağacın dalına
tüneyerek uyuklar. Her türlü ağaçlık alanda
görülebilir.
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Tamer ZEYBEK - Karaman 2007

KÜÇÜK AKBABA
Çekim Alanı
:KARAMAN
Tür Bilgisi
:Adından da anlaşılacağı üzere
en küçük akbabamızdır. Yaz konuğudur. Çöplüklere
uyum sağlamış yaygın bir akbabadır. Leşle beslenir.

Timur TÜRKER - Kocaeli 2007

KÜÇÜK AKBALIKÇIL
Çekim Alanı
:KOCAELİ
Tür Bilgisi
:Bembeyaz giysisiyle en zarif
balıkçıllardandır. Yaygındır. Sulak alanlarda her
zaman gözlenebilir.
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Korhan ÖZKAN - Kırklareli 2007

KÜÇÜK BALABAN
Çekim Alanı
:KIRKLARELİ
Tür Bilgisi
:Yaz konuğumuzdur. Sazlıklarda
ürer, bir kamışçın gibi sazlara tırmanabilir.

Murat SOYDAŞ - Xonguldak 2008

KÜÇÜK KARABATAK
Çekim Alanı
:ZONGULDAK
Tür Bilgisi
:Koruma altında olan ve
yurdumuzda önemli bir nüfusu bulunan
kuşumuzdur. Dalarak ve sıklıkla balıkla beslenir.
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Fatih İZLER - Gaziantep 2008

KÜÇÜK KUMKUŞU
Çekim Alanı
:GAZİANTEP
Tür Bilgisi
:Kıyı kuşlarımız arasında
Cılıbıt'larla birlikte en sık görülen türümüzdür Serçe
büyüklüğündedirler.Yurdumuzda kışın bulunur.

Mehmet ÇETİNKOÇ - İstanbul 2008

KÜÇÜK ORMAN KARTALI
Çekim Alanı
:İSTANBUL
Tür Bilgisi
:Az sayıda yurdumuzda üreyen,
ancak göç zamanı çok sayıda İstanbul boğazı, Çoruh
vadisi ve Belen geçidinden geçen bir yırtıcıdır.
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Mustafa SÖZEN - Zonguldak 2008

POYRAZ KUŞU
Çekim Alanı
:ZONGULDAK
Tür Bilgisi
:Seyrek görülen bir kıyı
kuşudur. Yurdumuzda Marmara ve Ege bölgelerinde
deniz kıyısında ürer. Kalın gagasıyla istiridyeleri
açabilir. Kabuklu deniz canlıları ile beslenir.

Yasir ÇATALSAKAL - Ankara 2007

SAKA
Çekim Alanı
:ANKARA
Tür Bilgisi
:En şirin ve estetik kuşlardandır.
Serçeden küçük ve sürücüldür. Her türlü ağaçlık
alanda, bahçelerde yaygın olarak kış-yaz gözlenebilir.
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Hakan PEREK - Kocaeli 2007

SAKARMEKE
Çekim Alanı
:KOCAELİ
Tür Bilgisi
:Yurdumuzdaki en yaygın su
kuşudur. Her türlü sulak alanda kış-yaz görülebilir.
Tavuğa benzemesine rağmen turnalarla yakın
akrabadır.

Fikret YORGANCIOĞLU - Denizli 2007

SARIASMA
Çekim Alanı
:DENİZLİ
Tür Bilgisi
:Yaz konuğu olup, altın sarısı
rengine rağmen ağaçların yaprakları arasında zor
görülen, insan ıslığına benzeyen “dülioliu” sesiyle
tanınan, meyvecil bir kuşumuzdur.
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Yeşim BİLGİN - İzmir 2007

SERÇE
Çekim Alanı
:İZMİR
Tür Bilgisi
: Ta n ı m a g e r e k o l m a y a n
kuşumuz. İnsana yakın yaşar, yerlidir.

Kürşat AKIN - Karaman 2008

SIVACI
Çekim Alanı
:KARAMAN
Tür Bilgisi
:Yurdumuzda bulunan 4 sıvacı
türünden en kızıl görünenidir. Özellikle iğne yapraklı
ormanlarda yaygındır. Gagasıyla kabuklu besinleri
ağaç dalları arasına sıkıştırarak kırar. Ağaçlarda baş
aşağı asılı kalabilen tek tür, sıvacılardır.
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İlker KÜL - İstanbul 2007

SUMRU
Çekim Alanı
:İSTANBUL
Tür Bilgisi
:Martılardan çok daha zarif ve
küçük olan sumrular ülkemizde yaz konuğudur.
Suyun üstünden uçarak ani dalışlarla yüzeydeki böcek
ve larvalarla beslenir.

Aytaç KARAKIZ - Adana 2007

ŞAHİN
Çekim Alanı
:ADANA
Tür Bilgisi
:Yurdumuzdaki en yaygın
yırtıcılardandır. Yakın akrabası kızıl şahine nazaran
daha çok ağaçlık alanları tercih eder. Yerlidir.
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Kürşat AKIN - Adana 2007

ŞAHİN
Çekim Alanı
:ADANA
Tür Bilgisi
:Yurdumuzdaki en yaygın
yırtıcılardandır. Yakın akrabası kızıl şahine nazaran
daha çok ağaçlık alanları tercih eder. Yerlidir.

Selen EDİGER - Muğla 2007

TEPELİ PELİKAN
Çekim Alanı
:MUĞLA
Tür Bilgisi
:Yurdumuzda en yaygın üreyen
pelikandır. Gediz deltası önemli bir üreme alanıdır.
Sayısı gittikçe azalmaktadır. Yerlidir.
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Serhat TİGREL - Burdur 2008

UZUNBACAK
Çekim Alanı
:BURDUR
Tür Bilgisi
:Çok estetik bir kıyı kuşudur.
Yaz konuğu olup daha çok iç sularda ürer. Sığ sularda
yumuşakçalarla ve larvalarla beslenir.

Tamer YILMAZ - Burdur 2008

UZUN BACAK
Çekim Alanı
:BURDUR
Tür Bilgisi
:Çok estetik bir kıyı kuşudur.
Yaz konuğu olup daha çok iç sularda ürer. Sığ sularda
yumuşakçalarla ve larvalarla beslenir.
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Mehmet ÇETİNKOÇ - İstanbul 2008

YALIÇAPKINI
Çekim Alanı
:İSTANBUL
Tür Bilgisi
:Su kenarındaki bitkilere konup
dakikalarca suda belirecek avları gözlediğinden
eskiden yalılardaki insanları gözetlediği düşünülerek
bu ad konmuştur. Yerlidir.

Charbel BANDAK - Antalya 2008

YEŞİLBAŞ
Çekim Alanı
:ANTALYA
Tür Bilgisi
:En meşhur ve yaygın
ördeğimizdir. Yerli olup hemen her sulak alanda
gözlenebilir. Su yüzeyinden beslenir.
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Bu sergi Trakuş (Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğu)
üyelerinin fotoğraflarından derlenerek oluşturulmuştur.
2008

