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Endemik Bir Memeli
Kaya Yediuyuru
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Anadolu, tarih boyunca çok farkl› jeolojik
ve iklimsel olaylar geçirdi. Bu süre içinde do¤al olarak çok say›da canl› türü yaﬂad›. Baz›lar› de¤iﬂen koﬂullara uyum sa¤layamad› ve soylar› tükendi. Baz›lar› da bu koﬂullara çok iyi
uyum sa¤layarak günümüze kadar soylar›n›
devam ettirdi. De¤iﬂim hala devam ediyor ve
günümüzde yaﬂayan türlerden baz›lar›, soylar›n› gelecek nesillere taﬂ›yacak, baz›lar› da yok
olacak. Günümüzde insan›n vahﬂi yaﬂam ortamlar›na olan etkisi, soylar›n› gelece¤e taﬂ›yabilecek türlerin ne olaca¤› konusunu belirsiz
yap›yor. Görüntüye bakarsak, büyük beden yap›s›na sahip, s›n›rl› yaﬂam alanlar›nda yaﬂayabilen canl›lar de¤iﬂime ayak uydurmakta zorlan›yorlar. Küçük beden yap›s›na sahip, çok çeﬂitli yaﬂam alanlar›nda ve ortamlar›nda yaﬂabilenlerse soylar›n› devam ettirecek gibi görünüyor. Bunlardan böcekler, en iyi uyum sa¤layan
grup. Bunun yan›nda kemiriciler gibi küçük
memelilerden baz›lar› (insanlarla birlikte yaﬂayabilen fareler, s›çanlar vb.) son de¤iﬂime
uyum sa¤layanlardan. Ancak, küçük memelilerin baz›lar›, ailenin di¤er üyeleri gibi ﬂansl› de¤iller. Vahﬂi ortamlarda yaﬂayanlar›n yaﬂam
alanlar›n›n daralmas› baﬂta olmak üzere birçok nedenden dolay› soylar› tehlikede. Bunlardan bir grup da, kemiriciler tak›m›ndan olan
yediuyurlar. Ülkemizde yaﬂayan 8 türü var.
Bunlardan bir tanesi bilimsel ad› Dryomys laniger olan kaya yediuyuru ya da yünlü yediuyur. Türün en önemli özelli¤i endemik olmas›.
Di¤er bir deyimle dünyada ülkemizden baﬂka
hiçbir yerde yaﬂam›yor olmas›. Ülkemizdeyse
Toros Da¤lar›n›n yüksek bölgelerinde, özellikle karstik kayal›k yerlerde, yaﬂam›n› sürdürü-
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yor. Bunun yan›nda Malatya, Tunceli, Erzincan
ve Ni¤de’de de yaﬂad›¤› biliniyor. Yüksek da¤
kesimlerinde orman›n bitti¤i yerlerden sonras›n› yaﬂam alan› olarak seçen kaya yediuyuru,
1600’le 2200 metre yükseklikteki yerlerde
yaﬂ›yor.
Kaya yediuyuru, vücut yap›s›ndan dolay›
sincaba benzeyen bir tür. S›rt k›s›mlar› grimsi
olup aralarda soluk sar›ms› ya da siyah›ms›
renklenmeler görülür. Kar›n bölgesiyse beyaz›ms›. Vücut, yumuﬂak ve s›k k›llarla örtülü.
Boylar› 17 cm kadar olabilir. Etkinliklerini gece yapt›klar›ndan dolay› da uzun b›y›klar› bulunur. Böylece karanl›kta çevresini kolayl›kla
kontrol edebilir. Ayr›ca, kulaklar› da vücutlar›na göre büyük oldu¤undan sesleri daha kolay
alabilirler. Di¤er kemiriciler gibi otçul olarak
beslenirler. Ancak, yaﬂam ortam›n›n besin aç›s›nda çok fakir olmas› nedeniyle, böcek, örümFoto¤raf: Doç.Dr. Ahmet Karataﬂ

cek, kurumuﬂ bitki parçalar›, tohum baﬂta olmak üzere hemen hemen her ﬂeyi yiyebilirler.
Kaya yediuyurunu kardeﬂ türlerinden ay›ran
en önemli özelli¤i, göz çevresindeki maskesi olmamas›. Ülkemizde yaﬂayan di¤er tür olan orman yediuyuru Dryomys nitedula’dan (Bilim ve
Teknik, Ekim 2006 ) göz çevresindeki bant olmamas›yla ayr›l›r. Bunun yan›nda farkl› yaﬂam
ortamlar› ve genetik özellikler de farkl›l›¤› yaratan di¤er etmenler. Endemik türlerde bir sorun
da türün soyu tükenince bir daha geri getirme
olas›l›¤›n›n olmamas›. Onun için tür, çok dikkatli biçimde izlenilmeli ve bilimsel araﬂt›rmalar
yap›lmal›. Gerekti¤inde koruma programlar›
önceden planlan›p uygulanabilmeli.
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