Merkat ailesi büyüyor
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞAL YAŞAM PARKI ücretsiz yayınıdır. Kış Dönemi / 2013
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HABERLER
NTV'de yayınlanan “Zor İşler” programı İzmir Büyükşehir
Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na konuk oldu.

Programın sunucusu Dilara Gönder
bir günlüğüne İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda çeşitli görevler üstlendi. Park
hakkında ve yapacakları konusunda
kısa bir bilgilendirmenin ardından uzman görevlilerin eşliğinde “Zor İşler”
başladı.
Hayvan Mutfağı’nda yaban hayvanlarının günlük yiyeceklerini hazırladıktan sonra bunları barınaklara dağıtan Dilara Gönder, barınak temizliğini bitirip Fil Barınağı’nda fillerin ayaklarına da bakım yaptı. Ayılar için
davranış zenginleştirme işini de başarıyla tamamlayan Gönder, yırtıcı
kuşlar barınağında, Tropik Merkez'de yılan barınaklarında ve Pelikan
Havuzu’nda temizlik işlerini yerine
getirdi.
Dilara Gönder ve Zor İşler ekibi en
zevkli ve eğlenceli bölümlerden birini çektiğini İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı çok beğendiğini söyleyerek
Park'tan ayrıldılar.
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“Doğal Yaşamdan Kareler”

Birinci: Emrah ABİ

İkinci: Vefa Taner ÇANKAYA

(Birincilik ödülü: 1 adet dijital fotoğraf makinesi)

(İkincilik ödülü: 1 adet tablet bilgisayar)

Üçüncü: Serdar GÜVEN

Mansiyon: Emrah ABİ

(Üçüncülük ödülü: 1 adet bisiklet)

(Mansiyon ödülü: 1 adet dijital fotoğraf çerçevesi)

İzmir Doğal Yaşam Parkı Fotoğraf yarışması sonuçlandı
Fotoğraf yarışmamız için belirlenen Seçici Kurul 5 Kasım Salı günü İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda
saat 9:30 'da toplandı. Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN(Doğa Fotoğrafçısı, Yaban Hayatı Gözlemcisi) - Yrd.
Doç. Dr. Gökhan BİRİNCİ (DEÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi) - Prof. Dr. Kazım ÇAPACI,
(Doğa Fotoğrafçısı, Yaban Hayatı Gözlemcisi) - Lütfü DAĞTAŞ (Fotoğraf sanatçısı, İFOD kurucularından İzmir Life Dergisi Yazarı) - Yrd.Doç.Dr. Yüksel BATUR’dan (Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü) oluşan seçici kurul; 20.06.2013-01.11.2013 tarihleri arasında
yarışma sekretaryasına başvuran 287 kişinin yarışma fotoğrafları gerekli kriterler çerçevesinde
incelenmiştir. Seçici kurul 1435 fotoğraf arasından seçim yapmıştır. 1435 fotoğraf içerisinden dereceye giren 4 fotoğrafı ve sergilenmeye değer 50 tane fotoğrafı seçmiştir.
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KOATİ BARINAĞIMIZ
ZİYARETÇİLERİMİZE AÇILDI
HER GÜN BİR ADIM DAHA BÜYÜYORUZ
KOATİ (Nasua nasua)
NEREDE YAŞARLAR ?
Orta ve Güney Afrika, Kolombiya, Venezuela ve Uruguay’da yayılış gösterirler. Ormanlık alanlar, yapraklarını dökmeyen, kuru bodur ağaçlardan oluşan ormanlar habitatlarını oluşturur. 2500 m yüksekliğe kadar yaşayabilirler. 23,5 ºC onların yaşamı için idealdir.
NE KADAR YAŞARLAR?
Koatilerin yaşam süresi, doğada 7-8 yıl kadardır. Doğal yaşam parkları ve hayvanat bahçelerinde ise
17,5 yıl kadar yaşadıkları gözlemlenmiştir.
BESLENMESİ
Koatiler palmiye, yumurta, larva, böcekler, akrepler, çıyan, örümcekler, karıncalar, termitler, kertenkele,
küçük memeliler, kemirgenler ve leşle beslenen hem otçul hem etçil (omnivor) hayvanlardır. Seyrek te olsa
tavuk avladığı görülmüştür.
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DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ
Anaerkil bir toplumdur. Grup içerisinde dişi ve erkek oranını rekabetten dolayı iyi dengelemek gerekmektedir. İyi tırmanıcı ve yüzücüdür. Günlük zamanını yiyecek bulmak için geçirir. Yersel bir hayvan olmasına karşılık, uyuma, çiftleşme ve doğumlarını ağaçlarda gerçekleştirir. Rahatsız olduklarında yere
inerler. İnsanların yaşadığı yerlerde çöpleri karıştırırken gözlemlendikleri de olmuştur. Erkek koatiler
yalnız yaşarlar. Gündüz yaşayan hayvanlar olmalarına rağmen, erkekler genellikle gece aktiftirler.
Gebelik Dönemleri: Gebelik süresi 70-77 gün arasındadır. Üreme döneminde dişi ve yavrulardan oluşan gruba, erkek bireyler dahil olur. Üreme bazı bölgelerde Ocak ve Mart ayları arasında, bazı bölgelerde ise Ekim ve Şubat ayları arasında
gerçekleşir. Erkek çiftleşme sonrası
uzaklaşır. Dişi ağaçta yuva yapmak
için çalışır. 3-7 adet yavru doğurur.
Doğum Nisan-Haziran ayları arasında gerçekleşir. Doğumdan 5-6 hafta
sonra anne ve yavrular gruba katılır.
Yavrular 140 gr doğar. 24 günlükken
yürüyebilir, 26 günlükken tırmanabilir. 4 aylıkken katı yiyecekler yiyebilir. Yavrular anneyi 4 ay kadar emer.

13 YENİ KOATİ ARAMIZA KATILDI
İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda Gine Domuzu Barınağı
karşısına, Koati Barınağı yapılarak ziyaretçilerimizin bu
sevimli dostları daha iyi gözlemlemelerini sağladık. Barınakta yer alan iki dişinin doğum yapmasının ardından 13 yavrulu bu büyük
aileyi ziyaretçilerimiz barınaklarında
görebilirler.
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Merkat
NERELERDE YAŞARLAR?
Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Güney batı otlak
ve ovalık alanlarında yayılış gösterirler. Yaşam süreleri, doğada
5-15 yıl arasında değişmektedir.
Doğal yaşam parkları ve hayvanat
bahçelerinde ise ortalama 12 yıl
yaşadıkları saptanmıştır.
NEYLE BESLENİRLER?
Doğada böcekler, küçük omurgalılar, küçük memeliler, sürüngen,
yumurta ve bitkisel materyaller
(kök, yumru, meyve, yaprak) ile
beslenirler. Yiyecek aramak için
toprak ve bitki diplerini kazarlar,

kayaları devirirler. Diyetleri % 82
böcekler, %7 örümcek, % 3 kırkayak, %3 çıyan, %2 sürüngen ve
%2 kuşlardan oluşmaktadır.
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ
NELERDİR?
Oldukça sosyal hayvanlardır. Bir
aile bir anne, bir baba ve onların
çocuklarından oluşur. Bir aile grubundaki bireylerin sayısı 30’u bulabilir. Aileler arasında ciddi kavgalar gözlenebilir. Aile bireylerinden bir tanesi sürekli avcı ve
her hangi bir tehlikeyi gözlemekle görevlidir. Gün içerisinde kendi
aralarında rotasyon ile bu görev

devam eder. Her bir düşman için
farklı bir şekilde aileye seslenirler.
Aile içerisinde üremeyen dişiler
yavru bakımı ile görevlidir. Yetişkin erkekler kendi ailelerini terk
edip başka aileye girmeye lider
olmaya çalışırlar. Yeni doğan yavrular annelerinin uyarısı ile dışkı
ve idrarı vücutlarından atabilir.
Havanın güneşli olduğu zamanlarda daha aktiftirler. Bulutlu, yağmurlu havalarda yuvalarında kalmayı tercih ederler. Pençeleri ile
sürekli kazma faaliyeti içerisindedirler.
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İZMİR DOĞAL YAŞAM
PARKI’NDA MERKATLAR
Parkta toplam 6 adet merkat barındırılmaktadır.
İsrail’den 3 adet getirilen merkatlardan lider dişinin
doğum yapmasıyla birey sayısı altıya çıkmıştır. Yavruları yaklaşık 2 ay yuvada saklayan anne, sevimli yavrularıyla birlikte, sabahın sıcak saatlerinde güneşlenmek için dışarı çıkarak, onların alan içerisinde daha aktif vakit geçirmelerine ve dünyayı tanımalarına yardımcı
oluyor. Gruptaki gözlemci tehlike hissettiğinde uyarı sesi
vererek, yavruların yetişkinlerle beraber yuvaya girmelerini sağlıyor.
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ÇOCUK HAYVANAT BAHÇESİ
DOĞA SEVGİSİ ÜRETEN BARINAK
İzmir Doğal Yaşam Parkı olarak, ziyaretçilerimizin güzel ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlamanın yanında doğanın ve yaban hayatın korunması konularında eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz.
Çocuk Hayvanat Bahçesi, genç nesillere doğa sevgisini, başka canlılara saygının kazandırılması amacıyla kurduğumuz ve özel etkinliklere ev sahipliği yapan barınağımızdır.
Doğadan kopuk, kent içinde büyüyen

çocuklara, hayvanları tanıma, yaklaşma,
sevme ve besleme imkânı tanıyan bu
barınakta, öğrenci gruplarına ve talep
eden çocuklu ailelere etkinlikler düzenliyoruz. Yaklaşık 1300 m2 olan
barınağımız; Pony atlar, Cüce keçiler, tavşanlar, kaplumbağalar,
Kamerun koyunları ve tavuklar gibi 15 türden 213 çiftlik
hayvanına ev sahipliği
yapmaktadır.
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Dokunun Sevin Besleyin Bırakın Çocuklarınız
Hayvanlarla Yakınlaşsın
Çocuk Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlar:
Afrika Cüce Keçisi (Capra hircus
senegalensis)
Batı Afrika, özellikle Kamerun anavatanlarını oluşturur. Tüyleri düz ve
kısadır. Hem dişi hem de erkek boynuzludur. Boynuzları burmalı yapıdadır. Erkeklerin boynuzu dişiye göre daha uzun ve içe doğru kıvrıktır.

Cüce keçiler normal keçilerin minyatür cinsleridir. Son derece sevimli,
cana yakın, kişilik sahibi hayvanlar
olmaları ve minik yapıları onları çiftliklerin ve küçük bahçelerin vazgeçilmez hayvanı yapmaktadır.
Süt verimleri cüsseleri ile karşılaştırıldığında şaşırtıcı miktarda fazladır.

Kamerun Koyunu(Ovis aries)
Kamerun koyunlarının orijini Batı Afrika’da Kamerun’dur.
Ormanlar, stepler, savanlar doğal yaşam alanlarıdır. Renk ve görüntülerinden dolayı evcil koyunun ataları olan yabani koyuna
çok benzerler. Sürüler halinde yaşarlar. Çok ürkek ve haraketlidirler. Yemlemede koyun besi yemi, ot, yonca gibi besinler kullanılır.
Adaptasyon yeteneği yüksektir. Yiyeceğin az bulunduğu zamanlarda bile dayanıklıdır. Et yönünden verimlidir. Son yıllarda hayvanat bahçelerinde
yaygın olarak bulunmaya başlamıştır. İnsanlara yakındır. Yumuşak mizaçlı
olduklarından çocuklar tarafından sevilmektedir.

Genellikle dişiler ilk gebeliklerinde
tek yavru, ileriki yıllarda ise tek batında iki, üç yavru doğurabilirler. Siyah, sarı, kahverengi ve çeşitli renklerde olabilirler. Doğan yavruların
anne ve babanın dışındaki farklı
renklerden olduğu sıklıkla görülür.
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MARMOSET MAYMUNU (Callithrix geoffroyi)
Nerelerde Yaşarlar?
Doğu, Orta ve Güney Doğu Brezilya,
Atlantik Yağmur Ormanları, Bahia,
Espirito Santo ve Minas Gerais.
Tropikal ve subtropikal yağmur ormanlarında 500-800 m yükseklikte
yaşarlar. Dişiler 290 g, erkekler 230350 g’dır. Vücut uzunluğu 290 mm,
kuyruk uzunluğu 198 mm. Yaşam süreleri on yıldır.
Her grupta baskın erkek ve baskın dişi
vardır. Baskın dişi dışındaki dişiler yumurtlamayı durdurur. Tek eşlidir. Ön
kur döneminde birbirlerini koklama,
nesneleri işaretleme, birbirlerine bakım yaptıkları gözlenir. Genellikle ikiz
doğururlar. Doğurdukları yavru sayısı
1-3’tür. Yavrular annelerini 5-6 ay
kadar emerler.
Nasıl Beslenirler?
Omnivordur yani hem etçil hem de otçuldur. Meyve, böcek, bitkilerin etleri,
sakızlarını yer. Aynı zamanda çiçek,
nektar, kurbağa, salyangoz, kertenkele ve örümcekleri de yerler. Bu küçük
primatlar sakız elde etmek için
ağaçların gövdelerini,

dallarını oyarlar.
Davranış Özellikleri
Sosyal hayvanlardır. Gündüzleri aktiftir. Ağaçlarda gruplar halinde yaşarlar. Grupta, baskın erkek, baskın dişi
ve onların yavrularından oluşan toplam 8-10adet birey bulunur.
Zamanlarını dinlenerek, beslenerek,
hareket ederek, sakız toplayarak, tımar yaparak, oyun oynayarak, etrafa
koku bırakarak, birbirleriyle iletişim
kurarak geçirirler. Böceklere ulaşmak
için karınca sürülerini takip ettikleri gözlenmiştir. Tırmanıcıdırlar.
İletişim
kanalları görsel, dokunsal, akustik,
kimyasal, koku
işaretleridir.

Doğal Yaşam Parkı’nda Marmosetler
İzmir Doğal Yaşam Parkı’na gelen ziyaretçilerimiz Tropik Merkez’de bulunan Lemur Barınağı’na yerleştirilen marmosetleri görebilirler. Oldukça sosyal
olan bu küçük maymunlar barınakta
oradan oraya zıplarken oldukça renkli
görüntüler vermektedir. Bu farklı maymun türünü mutlaka görmelisiniz.
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KUTSAL AYNAK

(Threskiornis aethiopicus)

Nerelerde yaşarlar?

Afrika’nın Kuzey, Batı ve
Güney kısımlarında yayılış gösterirler.
Genellikle tatlı su sulak alanları,
kıyı lagünleri, denizler, otlaklar,
ekili araziler, açık yaşam alanları, baraj, insan yaşam alanlarının yakınlarını tercih ederler. Daha çok yerleşiktirler. Yağışlı mevsimlerde bölgesel yer değiştirebilirler.
Yaşam süreleri 20 yıldır.
Kuluçka Süresi: 28-29 gün
Tek eşlidirler. Adalar, terk edilmiş
binalar, ağaçlar ve çalılarda koloni oluştururlar. Dişi ve erkek
birlikte yuva yapımı ve kuluçkada görev alır. Ağustos ve Mart
aylarında yumurtlarlar. Kırmızımsı kahverengi lekeli, yeşilimsi
ya da mavimsi beyaz yumurta
yumurtlarlar. Yavrular 39-45 günlük yaşta yuvadan uçabilecek kadar gelişmiş
olurlar.

Nasıl Beslenirler?
Uzun bacak ve gagası çamuru
kazmak ve su içerisindeki yiyecekleri aramak için adapte olmuştur. Yiyecek arayan 20 bireyden oluşan koloniler gözlenir.
Akşamları yuvalanmak için kullandıkları alana giderler.
Omurgasızlar, böcekler, kurtlar,
solucanlar, yumuşakçalar, omurgalılar, sürüngenler, kuş civcivleri, kuş ve sürüngenlerin yumurtaları ile beslenirler.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda
Kutsal Aynak :

Su Kuşları Barınağı’nda yaşayan
Kutsal Aynaklar barınakta hemen ayırt edilebilirler. Görünüşleri ve hareketlilikleri ile barınağa canlılık ge-

tiren Kutsal Aynaklar çok eski tarihlerden beri kitaplarda boy göstermiştir. Eski Mısır uygarlığında
kutsal kabul edilen bu kuşlar öldükten sonra mumyalanarak tapınaklarda saklanmıştır. Bu kadim su kuşunu mutlaka ziyaret
etmelisiniz, biraz tarih biraz da
bilim ışığında eğlenerek öğrenebilirsiniz.
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Güney Afrika Antilobu (Tragelaphus angasii)
NERELERDE YAŞARLAR ?
Güney Afrika, Malavi, Mozambik,
Zimbabve.
Yoğun çalılık, ormanlık, yapraklı
meyveli ağaçların olduğu yerler.
Genellikle suya yakın olan bölgeleri tercih eder. Yaprak, meyve, ağacımsı bitkiler ile beslenir. Yaşam
süreleri 18 - 20 yıldır.
GEBELİK DÖNEMİ:
7,5 - 8 ay. Yıl içerisinde üreme mevsimi ilkbahar’dır. Sonbaharda da üreme gözlenir. Dişi 7 aylık gebelik

süresinden sonra 5 kg ağırlıkta 1 2 adet yavru dünyaya getirir. Doğan
yavru 18 gün kadar çalıların arasında saklanır. Anne yavruyu 7 ay
emzirir.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Dişi de erkekte çizgilidir. Dişi bronz
bir kürke sahiptir. Boynuzlu erkek
gridir ve tüylü bir yelesi vardır. Boy
uzunluğu: 135 - 195 cm, omuz yüksekliği: 80 - 120 cm, ağırlık: 55 - 140 kg.
NASIL VE NEYLE BESLENİRLER ?
Seçicidir. Yaprak, ince dallar, çiçek-

ler, bitkiler, ağacımsı bitkiler, meyveler ile beslenir.
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ :
2 - 30 bireyden oluşan gruplar halinde görülürler. Erkekler ayrı grup
oluşturur. Yiyecek kaynaklarının
bol olduğu yerlerde ve su kaynakları çevresinde grupların birleştiği
görülür. Genellikle akşamüstleri
aktiftirler. Günün sıcak saatlerinde
gölgede dinlenirler.

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI’NDA NYALALAR
Afrika Savanı Barınağı’na yerleştirilen Güney
Afrika Antilopları daha çok sıcak havalarda
gölgede dinlenmeyi tercih etmektedir.
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İzmir
Doğal Yaşam Parkı, her yıl
olduğu gibi, Hayvan Hakları Günü’nü bu
yıl da çocuklarla birlikte kutladı.
4 Ekim Hayvan Hakları Günü nedeniyle İzmir Doğal
Yaşam Parkı’na, ziyarete gelen çocuklar için ilgi çekici
etkinlikler düzenlendi.
Hayvan Hakları Günü için parka gelen anaokulu öğrencilerine,
“Hayvan Hakları Bildirgesi” dağıtımı ile başlayan etkinlikler, uzman
personeller tarafından verilen Hayvan Hakları sunumu ile hayvanların
da birer birey olduğu ve bizler gibi yaşam hakkına sahip olduğu anımsatılarak devam etti. Park içerisinde kurulan etkinlik noktalarında İzelman Anaokulları öğrencileri ile birlikte, hayvanlar için özel hayvan figürlü kurabiyeler, yemek kapları, suluklar ve maskeler hazırlandı.
Lemur Barınağı’nda, hayvan bakıcıları gözetiminde kendi
hazırladıkları birbirinden güzel yiyeceklerle lemurları besleyen
çocuklar çok keyifli zaman geçirdiler.
Ayrıca Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde yapılan etkinlikte, keçileri, tavşanları besleme imkanı bulan çocuklar, hayvanları yakından tanıma fırsatı da
buldular.
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Çocuk - Eğlence

Hayvanlarla İlgili İlginç Bilgiler
LAMA
• Lamalar, insanlara oranla 3 kat daha fazla oksijeni alabilen dolaşım sistemleri sayesinde insanların özel ekipmansız nefes
alamayacağı yüksekliklerde rahatlıkla yaşayabilirler.
• Meşhur tükürmeleri sadece kendi türdeşlerine ve kızgın oldukları zaman gerçekleştirdikleri bir eylemdir.

SIRTLANGİLLER

VAŞAK

• Avlanmayı kolaylaştırmak
için kargaları takip ederler.
• Sırtlan yavrularının %25'i
oyun sırasında büyük kardeş tarafından öldürülür.
• Sürü halinde yaşayan
sırtlan türlerinde dişilerin
bağırması oldukça önemsenir fakat erkeklerinki
pek önemsenmez.
• Beden ölçülerine göre
memelilerde en güçlü çeneye sahiptirler.

• Ağaca avlanmak için değil, gizlenmek için çıkarlar.
• Vaşakların gözlerinde hem
koni hem de çomakçık hücreleri vardır. Yani renkleri
görebilirler.
• Ayrıca kısa dalga boylu
ışığa karşı insandan 6 kat
daha duyarlıdırlar.
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Çocuk - Eğlence

BABUN (KÜRKLÜ ŞEBEK) LEOPAR
• Eski Mısır’da babunlar
kutsal sayılırlardı. Tapınakların duvarlarına, harflerin tanrısı Thoth’u temsilen resimlerini çizerlerdi.
Öldüklerinde genellikle
mumyalanırlardı.
• Arabistan’da insan dışında bulunan tek primat
türüdür.

• Leoparlar çok iyi yüzücüdürler.
• Hayvanat bahçelerinde
leoparların ayrı ayrı barınaklara konmalarının nedeni, leoparların doğada
yalnız yaşayan hayvanlar
oluşundandır. Eğer bir dişi ve erkek leopar çiftleşme
döneminin dışında bir arada tutulursa, muhtemelen birbirlerini öldürürler.

JAGUAR
• "Jaguar" kelimesi Amazon Bölgesi’nden gelir. Guarani yerlileri tek sıçrayışta öldüren "yaguara" adlı bir canavardan söz ederler. Gerçekten de jaguar avını çoğu zaman bu şekilde öldürür.
• Tüm efsanelerde ve güzel
sanatlarda sembolize ediliş biçimine karşın jaguar
insana nadiren saldırır.

