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CEHENNEMDERE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI’NDA YABAN KEÇİSİ 

 Capra aegagrus Erxleben 1777’nin YAYILIŞI VE HABİTAT KULLANIMI 

GİRİŞ 

Yaban hayatı populasyonları, dünyada ve 

ülkemizde her geçen gün hızla yok olmaktadır. 

Bunun nedeni olarak da insan faaliyetleri 

neticesinde çevrenin tahrip olması ve yaban hayatı 

habitatlarının kaybolması gösterilmektedir. Gerek 

flora gerekse fauna açısından dünyanın en önemli 

bölgelerinden biri olan, birçok endemik türü 

bünyesinde barındıran Anadolu toprakları binlerce 

yıldan beri çeşitli uygarlıklara sahne olmuştur. Bu 

dönemler içerisinde doğa çok tahrip edilmiş ve 

özellikle bu tahrip son 200 yılda daha da artmış ve 

bunun sonucunda pek çok hayvanın nesli tükenmiş 

veya tehlike altına girmiştir. Bunlardan biri olan 

yaban keçisinin ülkemizde ilk defa dişi ve yavruları 

1937, erkeği ise 1955 yılında Antalya 

Düzlerçamı’nda koruma statüsüne alınmıştır.  

Yaban keçisi Capra aegagrus Dünya 

Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan ve 

bu konuda tüm dünyada bilimsel veri kabul edilen 

Kırmızı liste (Red List Category)’de VU 

(Vulnerable-Zarar Görebilir) A2cd’e 

kategorisindedir. Yani 10 yıl veya 3 nesil içinde 

populasyonunda, habitattaki bozulmalara, 

hibritleşmeye, patojenlere, kirliliğe, parazitlere vb. 

bağlı olarak dünya ölçeğinde % 20 azalma 

beklenmektedir. Dolayısıyla, yakın gelecekte 

populasyonu çok yüksek risk içeren ve neslinin 

devamının tehlike altına gireceği tahmin edilen bir 

türdür (IUCN, 2009). 

Bu potansiyelden faydalanabilmenin ilk şartı 

ise, bu türün populasyonları üzerinde yapılacak 

gözlem ve araştırmalarla türün populasyon 

ekolojisini ortaya koyabilmek ve buna göre 

amenajman planlarının hazırlanmasına temel 

oluşturacak verileri toplayabilmektir. Bunun tek 

yolu ise envanter yapmaktır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 
Yaban hayvanlarının etüt-envanter 

çalışmaları için uygun olan zaman ve sayım 

aralıkları, türün biyolojisine ve ekolojisine bağlı 

olarak değişmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada 

yaban keçisinin biyolojisi göz önüne alınarak tür 

envanteri için Memeli Hayvan Populâsyonlarının 

Yoğunluk Tahmin Metotlarından “Belirli 

Noktalarda Bekleyerek Sayım (Noktada Sayım) 

Metodu” kullanılmıştır. 

Araştırma, Mersin Orman Bölge 

Müdürlüğü, Mersin Orman İşletme Müdürlüğüne 

bağlı Arslanköy İşletme şefliğinin bir kısmı 

(Cocakderesi) ile Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 

bünyesindeki Cehennemdere ve Buladan Orman 

İşletme Şeflikleri ve Tarsus ve Namrun Orman 

İşletme Şefliklerinin çalışma alanı içinde yaklaşık 

27.385 ha genişliğindeki Mersin ilinin Çamlıyayla 

ilçesinin Sebil beldesi sınırlarında yer alan 

Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 

yürütülmüştür. 

Araştırma konusunu oluşturan Yaban keçisi 

Capra aegagrus Erxleben 1777 ise dünyada Capra 

cinsine ait dokuz türden birisidir. 

 SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma alanında, iklim koşullarına bağlı 

olarak, yaban keçisine yönelik yapılacak envanter 

çalışmalarında en uygun zamanın yazın Ağustos 

ayının ilk iki haftası, kışın ise Aralık ayının ilk 

haftası olduğu, Aralık ayının son haftası ise bölgede 

yoğun kar yağışlarının başladığı bunun da 

gözlemleri olumsuz etkilediği gözlenmiştir. 

Dolayısıyla, önerilen tarihlerde yapılacak 



envanterin türün görülmesini kolaylaştıracağı gibi 

sayım süresini ve dolayısıyla da sayım maliyetini de 

azaltacağı düşünülmektedir. 

2007–2009 yılları arasında 2 defa yaz, 3 

defa da kış sayımı olmak üzere toplam 5 sayım 

yapılmıştır. Bu sayımlarda toplamda 68 gözlek 

noktası kullanılmıştır. Ayrıca arazi çalışmaları 

sırasında flora ve fauna tespiti çalışmaları 

yapılmıştır. 

Çalışma alanında 2007-2009 yılları 

itibariyle tespit ettiğimiz en yüksek populasyon 

sayısına göre 100 hektardaki ortalama birey sayısı 

2,65; en düşük populasyon sayısına göre ise 1,42 

olarak tespit edilmiştir.  

Yapılan gözlemlerde, yaban keçilerinin, 

kapalı meşcereleri 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. 

Araştırma alanında yavrulama mayıs-

temmuz arasında olmaktadır. 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 zorlaşabilmektedir. 

Dişi yaban keçilerin çoğunlukla ikiz 

doğurdukları çok az da olsa üçüz doğurdukları da 

olmuştur. Alanda, 2007/2008 av sezonunda 12 

yaşında yaban keçisi avlandığı kayıtlarda vardır. 

Aynı alanda 123 cm trofe uzunluğunda ve 90 kg 

ağırlığında teke de avlanmıştır. Bu çalışma 

sahasında görülen en yaşlı birey 15 yaşında 

olmuştur. Bu sahada görülen yaşlı bireylerde ağırlık 

ve kütlesel olarak küçülme gösterdiği de 

gözlemlenmiştir. Ancak bu küçülmenin hangi yaşta 

başlandığı konusunda bir veri elde edilememiştir.  

Sahada yaban keçisi ölümlerinde en etkili 

unsurun kaçak avcılık olduğu bilinmektedir. 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. Kaçak 

avlanmalar, sis ve yağış olduğu zamanlar artmakta 

onun için özellikle bu durumlarda koruma 

faaliyetleri 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. Korumanın etkin olarak 

yapılması süreç içerisinde dengenin kurulmasını 

sağlayabilir. Buna karşılık yasal avlanma ile yılda 

8-10 gibi sınırlı sayıda ve sadece yaşlı bireylerin 

avlanması şeklindeki müdahalenin populasyon 

dengesi üzerinde olumsuz etkisinden bahsetmenin 

yanıltıcı olacağı düşünülmektedir. Aksine köylülere 

gelir sağlaması yanında alanda resmi av yapılması 

kaçak avcılar için caydırıcı bir durum 

yaratmaktadır. Kırsal yoksulluğun yaban hayatı 

kaynakları üzerindeki baskısını azaltmak için yaban 

hayatı habitatlarını paylaşan yerel halkın ekonomik 

durumunun iyileştirilmesi gerekir. Bu amaçla 

kullanılabilecek en önemli araçlardan biri av 

turizmi olarak görülmektedir. Çünkü yapılan 

düzenlemelerle, av turizminden elde ettiği gelirin 

önemli bir bölümü yaban hayatı kaynaklarının 

korunması karşılığında köy tüzel kişiliklerine 

verilmektedir.  

Yaban keçisi populasyon büyüklüğü 

üzerinde 1995 yılında yapılan Adana- Pozantı 

otobanı ve bunu çevreleyen tellerin olumsuz etki 

ettiği belirlenmiştir.  

Çalışma alanında ve çevresinde 105 

familyaya ait 1786 adet bitki türü yaşamaktadır. Bu 

türlerin 428 tanesi endemiktir. Bunlardan nesli çok 

tehlikede olan (CR) 11 bitki türü, nesli tehlikede 

olan (EN) 56 bitki türü, zarar görebilir (VU) 80 

bitki türü, az tehdit altında olup koruma önlemi 

gerektiren LR (cd) 52 bitki türü, az tehdit altında 

olup tehdit altına girebilir LR (nt) 79 bitki türü ve 

az tehdit altında olup koruma önlemi gerektiren en 

az endişe verici LR (lc) 150 bitki türü tespit 

edilmiştir. (EK Tablo 6) 

Tespit edilen endemik türler içinde küresel, 

Avrupa ölçeğinde ve ulusal ölçekte tehdit altında 

olan Orchis punctulata (Orkide), Ophrys isaura 

(Sahlep) ve Alkanna pinardii (Havacıva) türleri 

Bern Sözleşmesi Appendix-I’de (Kesin Koruma 

Altındaki Flora Türleri) yer almaktadır. 
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