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Üveyik (Streptopelia turtur) Hakkında Genel Bilgi
Genel Görünümü
Üveyik (Streptopelia turtur) orta boylu bir kumru
türüdür. Vücut uzunluğu 25-29 cm, kanat açıklığı 4550 cm kadardır. Şehirlerde görmeye alışık olduğumuz
Kumru’dan daha küçük ve koyu renklidir. Kanat
örtüleri ve omuz tüylerinin ortası koyu gri, kenarları
ise kızıldır. Boyun yanlarında beyaz üzerine siyah
dalgalı hatlar bulunur. Gencinde ise bu hatlar
bulunmaz.

Biyolojisi
Her defasında ancak 1-2 adet yumurta üretir. Kuluçka süresi genel olarak 13-14 (max 16)
gündür. 20 günlükken özgürce uçabilir. Koşullar uygun olduğu sürece her üreme sezonunda
2-3 defa kuluçkaya yatabilir (koşulların uygun olmadığı kuzey ülkelerinde sadece 1 kere
kuluçkaya yatar). Kısacası yılda 2 ile 6 yavru üretebilirler. Mayıs ayında üremeye başlar.

Yaşam alanı ve ekolojisi
Orman, çalılık, step ve yarı-çöl dahil olmak üzere pek çok değişik ortamda yaşayabilir.
Çalılıklar, orman sınırı bölgeleri, bağlar, bahçeler, genç ormanlar, makilik ve tüm tarım
alanlarında beslenebilir. İnsanlara belirli derecede yakın yaşayabilir ama şehirlerde ve
köylerin içerisinde pek bulunmaz. Genellikle 500 m’yi geçmeyen bölgelerde, ama Akdeniz’de
1,000-1,300 m yüksekliklere kadar yuvalayabilirler.

Sosyal Kültürdeki Yeri
Üveyik yaşadığı her ülkede değerli görülmüş hem dini hem de
milli şarkılarda konu edilmiş, yaşadığı her bölgenin kültüründe
bir şekilde yer etmiş bir türdür. Örneğin, Hristiyan’lığın en
önemli dini bayramlarından biri olan Noel’de söylenen
şarkılarında, Yunaun mitolojisinin hasat ve tarım tanrısı olan
Demeter’e dair öykülerde yerini bulur. Ayrıca Anadolu’nun
değişik bölgelerine özgü türkülere konu olmuştur. Geçmişten
günümüze yaşadığı bölgelerin hemen hemen tümünde av
hayvanı olarak tüketilmiştir. Kısacası, geçmişten günümüze hem
sofralarda hem de yüreklerdeki yeri bakidir.
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Dağılımı ve Göçü
Dünya dağılımı oldukça geniştir. Haritadan (sarı bölgeler) da görbileceğiniz gibi Avrupa’nın büyük bir
bölümünde, Asya’nın doğusu ve Afrika’nın kuzey kesimlerinde doğal olarak ürer; ve hemen hemen
tümü Afrika’nın orta kısmındaki Sahel adı verilen özel bir stepik bölgede (mavi bölgeler) kışlar.

Kısacası üremek için çok büyük bir alana dağılan Üveyik kışlamak için görece çok daha dar bir
alanda toplanan büyük bir grup olarak algılanabilir.
Kesinlikle Amerika kıtasında ya da Avusturalya’da bulunmaz.

Avrupa’nın kumru ve güvercinleri arasında gerçek anlamda göç yapan tek türdür.
Dağılımından da anlaşılabileceği gibi hemen hemen tüm populasyonu göçmendir. Özellikle
Avrupa’da üreyen her birey kışı Afrika’da geçirir. Göç sırasında 3 temel rota izlerler:
1. Cebelitarık Boğazı Rotası;
2. Sicilya ve İtalya Rotası;
3. Doğu Akdeniz Rotası (Doğu Akdeniz’den Mısıra ulaşan Rota).
Bu temel göç rotalarına ek olarak, Asya’da üreyen bölümünün ise Irak üzeriden geniş bir
dalga halinde Afrika’ya ulaştığı bilinmektedir.
Bu uzun göç macerası sırasında ise geçtiği bölgelerde uygun koşulların olduğu yerlerde
özelikle de Sahara Çölünü geçtikten sonra durup soluklanır ve ihtiyaçlarını karşılar. Yapılan
yeni izleme çalışmaları göstermiştir ki, sanılanın aksine bu duraklama bölgelerinde 2-3 hafta
kadar uzun zaman geçirebilirler. Ve bu bölgelerdeki dinlenme ve beslenme süreçleri hayati
önem taşır (Stockdale et al. 2014).
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Populasyon Büyüklüğü
Genel eğilim sayıların hızla azaldığına işret etmektedir!
Günümüdeki Durum
Uluslararası merciler tarafından yürütülen ortak araştırmalar sonucunda 2015 yılı itibarı ile
Avrupa populasyonunun 6,310,000-11,900,000 bireyden (3,150,000-5,940,000 çiftten)
meydana geldiği tahmin eidlmektedir. Avrupa’da üreyen populasyonun toplam
populasyonun yaklaşık %25-49’unu temsil ettiği;. buna bağlı olarak da dünya
populasyonunun kabaca 19,300,000-71,400,000 bireyden oluştuğu düşünülmektedir
(BirdLife International 2015). Fakat, görülebileceği gibi bu tahminler çok büyük bir sayı
aralığını içerir. Bu tahminlerin daha kesin olabilmesi için istikrarlı verilere ihtiyaç vardır.
Sayıları hızla azalıyor!
Türün yaşam alanı kaybına ve yasadışı ve aşırı tüketime bağlı olarak toplam birey saysında
büyük bir düşüş yaşandığı görüşü hakimdir. Son 16 yılda Avrupa populasyonu %30-49
azalmış, yani hemen hemen yarıya inmiştir (BirdLife International 2016). Avrupa
populasyonu 1980’lerden itibaren düşüşe geçtiği, ve neredeyse %78 azaldığı Avrupa çapında
yapılan kuş saymılarıyla kanıtlanmıştır (EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands P.). Orta
Asya (Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan)
populasyonun ise son 20-40 yılda benzer bir düşüş yaşadığına, hatta Asya’daki durumun
Avrupa’dakine nazaran daha da vahim olabileceğine dair bilgiler mevcuttur (BirdLife
International 2016). Örneğin, Özbekistan sayıların son 30 yılda yıkıcı derecede azaldığını
açıkladı (BirdLife International 2016). Geçmişte çok büyük sayılara ulaşan Rusya’nın Avrupa
kıtasında kalan bölgesinde üreyen populasyonun 1980 yılından bu yana %90’dan fazla kayba
uğradığı yapılan sayımlarla kanıtlanmıştır (BirdLife International 2016). Kazakistan’ın güney
ve güney-doğu kısımlarından da benzer raporlar gelmektedir. Örneğin, önceleri yaygın olarak
görüldüğü Kazakistan’ın Manrak Dağları’nda artık ender olarak görüldüğü vurgulanmaktadır
(BirdLife International 2016).

Grafik 1 1980 Yılından Bu Yana Üveyik Sayılarının Avrupa’daki Değişim
(Kaynak: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands)
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Tehditler
Uluslararası araştırmacılar ve uzmanlar;


Yaşam alanlarının tahrip edilmesi
o geleneksel tarım anlayışının değişmesi
o tarlalar arasında çalılıklar ortadan kaldırılması
o ürün yelpazesi değişmesi
o kullanılan tarım ilaçları
nedeniyle türün üreyecek yer bulamadığını, açlık çektiğini ve zehirlenme riski ile karşı
karşıya kaldığını; bunlara ek olarak





hem göç hem de üreme alanlarındaki avcılık
o örneğin, Fransa’da yılda 40,000 kuşun vurulduğu bilinmektedir
iklim değişikliği ile yaşam alanlarının giderek daha kuraklaşması
o özellikle Akdeniz ve Sahara çöl bölgesinde yaşanan kuraklıklar
ve parazitel hastalıkların varlığı, yaygın Kumru ve benzeri insana alışık türlerle
arasındaki rekabetin artması, insan etkisi ile park ve bahçelerde meydana gelen
değişiklikler, ve artan insan nüfusuna bağlı rahatsızlıklar sonucunda türün geleceğini
tehdit altına girdiğini belirtiyor.

Koruma Statüsü
Üveyik (Streptopelia turtur) kuşunun mevcut durumu uzmanlar tarafında değerlendirilmiş
ve 2015 yılında artık dünya çapında tehlike altında olduğu ilan edilmiştir. Yani bu türün
korunması için önlem alınmaması durumunda türün yok olacağı dünyaya bildirilmiştir.
IUCN Kırmızı Listesi’ndeki (Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi) kuşların
durumları yeniden değerlendirilerek, 29 Ekim 2015 tarihinde ise güncel liste yayınlandı. Bu

değerlendirme sonrasında Üveyik düşük riskli kategorisinden 2 derece birden yer
değiştirerek
hassas/duyarlı
seviyesine
getirildi
(http://www.kuskor.org/newsdetail.php?lang=tr&newsId=42).

Önerilen Önlemler
Uluslararası araştırmacılar ve uzmanlar;




türün üreme ve göç sırasında mola verdiği bölgelerdeki koşullaırn tür göz önünde
bulundurularak korunması gerektiğini:
o özellikle üremek için tercih ettikleri alıç gibi dikenli ağaç türlerinin tarlalar
arasındaki varlığının korunmasına, gerekli yerlerde bu türlerin yeniden
ekimine ihtiyaç olduğunu ve
o tarım ilacı kullanımının azaltılmasının önemli olduğunu;
özellikle tüm ülkelerde av kurallarının gözden geçirilmesi ve yasak avın
engellenmesinin gerekitiğini ve
4



özellikle Avrupa dışında kalan bölgelerdeki sayılar hakkındaki bilginin az olduğu, daha
kesin değerlendirmeler için bu bölgelerde detaylı çalışmaların yapılmasının çok
önemli olduğunu vurguluyorlar.

Şu anda üveyiği korumak için dünya çapında yürütlen çalışmalara örnekler:
Pek çok araştırmacı ve bilimadamı türü korumaya yardımcı olabilecek verileri toplamak için
çalışıyor. Örğ; https://twitter.com/rspbscience/status/636236862462431232
İngiltere gibi türün hızla azaldığı ülkelerde türün korunmasına yönelik çalışmalar başlatıldı
bile. Örğ; http://www.operationturtledove.org/category/turtle-dove-blog-spot/

Üveyiğin KKTC’deki Uygulamalar ve Türün Durumu
Adadaki Varlığı
Üveyiğin (Streptopelia turtur) Doğu Akdeniz göç yolunu kullanan populasyonunun bir kısmı
Kıbrıs üzerinden Avrupa ve Batı Asya’ya ulaşır. Bahar döneminde daha dağınık ve daha düşük
sayılarda geçen gruplar sonbahar göçü sırasında topluluklar oluşturarak güneydeki görece
çok daha dar kışlama alanlarına göçerler. Kıbrıs’tan göç döneminde geçen sürülerin bir kısmı
üremek için adamızda konaklar. Sonbaharda ise diğer tüm akrabaları gibi Afrika’daki kışlama
bölgelerine dönerler.

Kıbrıs’ta Üveyik Avı
Üveyik adamızın en tanınmış kuşlarındandır. Bunun nedeni maalesef güzelliği değil gözde bir
av kuşu olmasıdır. Bu gözde av kuşumuz 2008 yılına kadar bahar göçü sırasında yani NisanMayıs aylarında avlanırdı. 2008 yılında Üveyik avı yasaklandı. 2011’de Ağustos – Eylül
aylarında olmak üzere yeniden avına izni verildi. Fakat takip eden 2 yıl boyunca Üveyik ava
açılmadı. Uzun zamandan sonra ilk kez 2013 yılında 6 gün, 2014 yılında 4 gün 2015 yılında 2
gün, 2016 yılında ise 3 gün olmak üzere avına izin verildi. Bu yıl ise halen izin verilip
verilmeyeceği ya da kaç gün izin verileceği hakkında kesinlik yoktur.
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