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ÖZET
Bu araútÕrma, Ekim 2011 ila MayÕs 2012 tarihleri arasÕnda 218 gün boyunca laboratuar da
gözlenen beú erkek ve beú diúi, toplam 10 adet Rattus norvegicus (Norveç sÕçanÕ) örne÷ine
dayanmaktadÕr. Örneklerin hepsi Kütahya ili úehir merkezindeki meskun lokaliteler de
yakalanmÕútÕr. Bu türe ait laboratuar da beslenme davranÕúÕ kaydedilmiútir. Bu amaçla, 86 adet
besin çeúidi denenmiútir. Bunlardan 74 besin çeúidini tercih ederken, 12 besin çeúidini ise tercih
etmemiútir.
Anahtar Kelimeler: Besin, Beslenme, DavranÕú, Habitat, Norveç sÕçanÕ, Rattus norvegicus.

NUTRITIONAL BEHAVIOR OF RATTUS NORVEGICUS
(BERKENHOUT, 1769) AT LABORATORY
ABSTRACT
This research base on five male and five female, so totally ten Rattus norvegicus (Norway rat)
samples, which were observed in laboratory between October 2011 and May 2012 through 218
days. All samples were captured in inhabited localities at the town center of Kütahya. Nutritional
behavior characteristics at laboratory were recorded for this species. For this purpose, 86 types of
food have been tried. 74 types of food have been eaten, 12 types of food haven't been eaten.
Keywords: Food, Nutrition, Behavior, Habitat, Norway rat, Rattus norvegicus.
1. GøRøù
Türkiye' de Muridae (Eski Dünya Fare ve SÕçangiller) familyasÕnÕn Rattus cinsine ait, Rattus rattus ve
Rattus norvegicus olmak üzere iki tür yayÕlÕú göstermektedir. Rattus rattus' a, ÇatÕ sÕçanÕ, Ev sÕçanÕ, Siyah
sÕçan, Gemi sÕçanÕ; Rattus norvegicus' a ise Norveç sÕçanÕ, Göçmen sÕçan, Kahverengi sÕçan, La÷Õm
sÕçanÕ, Adi sÕçan ve Keme gibi yerel isimler verilmektedir. Her iki tür de Trakya' da ve Anadolu' da
yayÕlÕú göstermektedir [1, 2]
Tutkun, her iki sÕçan türüne karúÕ ultrasonik dalga yayÕnlayan Rat Patrol aletinin uzaklaútÕrÕcÕ etkisinin
olmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir [3]. Tunçdemir, Karadeniz Bölgesindeki zararlÕ kemirici türlerinin içerisinde
Rattus norvegicus' un da bulundu÷unu kaydetmektedir [4]. Güler ve Çobano÷lu, vektör, kemirici ve
baúÕboú hayvanlarÕn kontrolünde R. norvegicus' la mücadele metodunu kaydetmektedir [5]. Yi÷it ve
arkadaúlarÕ, Türkiye' deki Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) ve Rattus rattus (Linnaeus, 1758)' un
taksonomi ve karyolojisi; Verimli ve arkadaúlarÕ, BatÕ Türkiye Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)'
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unun nonspesifik esteraz özellikleri; Yi÷it ve arkadaúlarÕ ise her iki sÕçan türünün kan serum proteinleri
üzerine araútÕrmalar kaydetmiúlerdir [6, 7, 8]. Galef, Rattus norvegicus' un yiyecek için suya dalÕú
davranÕúÕnda sosyal ö÷renmenin olasÕ durumlarÕnÕn analizi ve besinlerle ilgili sosyal ö÷renme üzerine
güncel araútÕrmalara tarihsel bakÕú açÕsÕ hakkÕnda çalÕúmalar kaydetmiútir [9,10]. Whishaw, Rattus
norvegicus' un yabani populasyonu üzerinde yaptÕ÷Õ araútÕrmalarda, tür içi saldÕrÕlar ile türün bireylerinin
yiyecek taúÕnmasÕnÕ engelledi÷ini ifade etmektedir [11]. McGuire ve arkadaúlarÕ, canlÕ yakalama esasÕna
dayanarak Rattus norvegicus' un kÕrsal populasyonunun genel ekolojisi hakkÕnda bir çalÕúma yapmÕútÕr
[12]. Kerbiriou ve ark., la÷Õm sÕçanÕ (Rattus norvegicus)' nÕn kökünün kazÕnmasÕnÕn Trielen adasÕndaki
kara kuúlarÕ faunasÕ üzerindeki etkilerini ortaya koymuútur [13]. Kimura ve ark., Rattus norvegicus' da
do÷um öncesi ve sonrasÕ ön ve ard extremitelerde parmak yastÕkçÕklarÕ ile avuç içi deri kÕvrÕmlarÕnÕn
geliúimini [14], Hölscher ve arkadaúlarÕ da sanal ortamlarda Rattus norvegicus' un ö÷renme davranÕúÕ ile
ilgili bir çalÕúma kaydetmiútir [15]. Ettema, bu tür ile Notomys alexis türündeki baldÕr kasÕnÕn uzama gücü
ve esnekli÷ini karúÕlaútÕrmÕútÕr [16]. May ve ark., Rattus norvegicus' un yavrularÕ ile biyorobotlarÕn
davranÕú özelliklerinin benzerli÷i üzerinde bir araútÕrma yapmÕútÕr [17]. Özen ve ark., Anadolu sincabÕ
(Sciurus anomalus) ile Tarla faresi (Microtus guentheri)' nin laboratuvardaki beslenme biyolojisi üzerine
çalÕúmalar kaydetmiúlerdir [18, 19].
Norveç sÕçanÕ (Rattus norvegicus) kÕú uykusuna yatmaz. Yaúam alanlarÕ insan yerleúim yerlerinin içerisine
kadar geniúlemiútir. Bu sebeple ev, ambar ve depolarda bulunan her türlü tarÕmsal üründe ve özellikle
kabuklu ve kabuksuz fÕndÕk, fÕstÕk ve mÕsÕr tohumlarÕna vermiú oldu÷u zarar ile pek çok bölgede zararlÕ
olarak nitelendirilen yaban hayvanÕdÕr.
Tohum ve meyvelerle beslenmesinden ve bunlarÕ yuvasÕna taúÕmasÕndan dolayÕ bazÕ bitki türlerinin
co÷rafik yayÕlÕúÕnda önem taúÕrlar. Türkiye' de Rattus norvegicus' un beslenme davranÕúÕ ve di÷er davranÕú
motifleri tam olarak incelenip ortaya konulmamÕútÕr. Bu türün laboratuvarda beslenme davranÕúÕna ait
Türkiye' de yapÕlmÕú bir çalÕúma mevcut de÷ildir. Ekosistemdeki hassas dengede önemli rolü olan bu
türün beslenme davranÕúÕna ait motiflerinin bilinmesi, insan ve hayvan iliúkisi bakÕmÕndan büyük önem
taúÕmaktadÕr. Bu tür ile yapÕlacak mücadelenin boyutlarÕnÕn belirlenmesinde beslenme davranÕúÕnÕn
bilinmesi önem taúÕmaktadÕr.
Bu araútÕrmanÕn esas amacÕ, Türkiye' de geniú bir yayÕlÕú alanÕna sahip ve bol birey sayÕsÕyla temsil edilen
Rattus norvegicus' un laboratuvar úartlarÕndaki beslenme davranÕúÕ ile do÷al yaúamÕnda bazÕ habitat
özelliklerini incelemek ve biyolojisi hakkÕndaki bilgi noksanlÕ÷ÕnÕ gidermektir.
1.2 Muridae FamilyasÕnÕn Cinsleri øçin Anahtar (DÕú karakterlere göre) [20]
1-Vücut büyük, ardayak 30 mm' den fazla...........................................................................................Rattus
- Vücut daha küçük, ardayak 30 mm' den daha küçük................................................................................2
2- SÕrtÕn arka kÕsmÕ yassÕlaúmÕú...........................................................................................................Acomys
- Kürk dikensiz.............................................................................................................................................3
3- A÷ÕrlÕk 10 gr' Õn altÕnda, kulak kÕsa ve 10 mm' nin altÕnda..........................................................Micromys
- A÷ÕrlÕk 10 gr' Õn üstünde, kulak 10 mm' nin üstünde.................................................................................4
4- Ardayak kÕsa, bedenin %20' sinin altÕnda sÕrt tarafÕnda çizgi bulunmaz..............................................Mus
- Ya sÕrt çizgili yada ardayak bedenin %25' inden fazla...............................................................Apodemus
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1.3 Rattus Türleri øçin Anahtar (DÕú Karakterlere Göre) [20]
- Kuyruk erginlerde bedene nazaran daha uzun, ardaya÷Õn üst tarafÕ koyu gri-kahverengi, gö÷üs
bölgesinde 2 çift meme bulunur..................................................................................................Rattus rattus
- Kuyruk erginlerde bedene nazaran daha kÕsa, ardaya÷Õn üst kÕsmÕ açÕk gri-kahverengi tonda, gö÷üste
genellikle 3 çift meme bulunur...........................................................................................Rattus norvegicus
2. MATERYAL VE METOT
AraútÕrma Ekim 2011 ve MayÕs 2012 tarihleri arasÕnda 10 birey üzerinde yapÕlmÕútÕr. Örneklerden üçü
DumlupÕnar Üniversitesi (DPÜ) Merkez Kampüsün de, üçü Bahçelievler Mahallesinde, ikisi Saray
Mahallesinde, biri Atatürk BulvarÕnda, biri ise Fatih Mahallesinde yakalanmÕútÕr. Bu amaçla 47 x 23 x 21
cm ölçülerinde ahúaptan yapÕlmÕú özel canlÕ yakalama kapanlarÕ kullanÕlmÕútÕr (ùekil 2.1).

ùekil 2.1 Rattus norvegicus örneklerini yakalamada kullanÕlan kapan
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KapanlarÕn içerisine ekmek, kavrulmuú fÕstÕkla birlikte çi÷nenmiú ekmek ve üzerine ezilmiú haúhaú
tohumlarÕ sürülen ekmek parçalarÕ bÕrakÕlmÕútÕr. Kapanlar, ertesi gün gün a÷arÕrken toplanmÕútÕr.
Yakalanan bireyler 25 m2'lik karanlÕk ve oda sÕcaklÕ÷Õndaki laboratuvar içerisinde 100 x 50 x 30 cm
ölçülerinde kenarlarÕ ahúaptan yapÕlmÕú çevresi gözenekli çelik tel ile kaplanmÕú kafese bÕrakÕlmÕúlardÕr
(ùekil 2.2, 2.3).

ùekil 2.2 Rattus norvegicus ' un beslendi÷i bir kafes

ùekil 2.3 Kafesteki Rattus norvegicus örnekleri

10

DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
SayÕ 29, AralÕk 2012

Rattus Norvegicus (Berkenhout, 1769)’un
Laboratuvarda Beslenme DavranÕúÕ
A.S.Özen, A.A.YÕlmaz

Kafes içerisine hayvanlarÕn saklanÕp korunmalarÕ için bir miktar yün bÕrakÕlmÕútÕr. HayvanlarÕn su
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak için plastik kaplar içerisinde sürekli olarak su bulundurulmuútur.
AraútÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ sonbahar, kÕú ve ilkbahar mevsimi boyunca elde edilen taze meyve ve sebzelerin
yanÕsÕra bazÕ kuru meyve ve tohumlar da hayvanÕn beslenme davranÕúÕnÕ tespit etmek amacÕyla diyetini
oluúturmuútur. Besin çeúitleri en fazla 10 gün süreyle diyette bulundurulmuú, bu sürenin sonunda
tüketilmediyse diyetten kaldÕrÕlmÕútÕr. Tür teúhisi konu ile ilgili literatürden yapÕlmÕútÕr [2, 20].
3. BULGULAR
Hayvanlar, araútÕrma süresince kÕú mevsimi de dahil, sürekli hareket halinde olmuú ve beslenme
faaliyetlerini gece ve gündüz sürdürmüúlerdir. Bireylerden altÕsÕ araútÕrma esnasÕnda farklÕ tarihlerde
ölmüútür. Aç olduklarÕnda verilen yiyecekleri kafes içerisindeki yuvalarÕndan hemen çÕkarak yedikleri
gözlenmiútir. TutsaklÕk úartlarÕna 10 gün sonra alÕúabilmektedirler. Onuncu günde ölümlerin oldu÷u tespit
edilmiútir.
Rattus norvegicus' un laboratuvar ortamÕndaki davranÕúlarÕnda kannibalizm görülmüútür. Bir sÕçanÕn
öldürülerek iç organlarÕnÕn yendi÷i tespit edilmiútir (ùekil 3.1).

ùekil 3.1 R. norvegicus' da görülen kannibalizm davranÕúÕ
Rattus norvegicus örnekleri, de÷iúik úiddette ani sesler çÕkarÕldÕ÷Õnda ve tehdit anlarÕnda, ya yünden
yaptÕklarÕ yuva içerisine saklanmakta ya da kafesin bir köúesine kaçarak kümelenmekte ve hareketsiz
kalmaktadÕrlar. Kafeste içerisinde kemirme ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak için, kafese bÕrakÕlan plastik su kabÕnÕ
kemirdikleri tespit edilmiútir. 19 Nisan 2012 tarihinde sÕçanlardan birinin kuyru÷unun yaralandÕ÷Õ ve
kuyru÷un kafesteki yün parçalarÕna yapÕúarak sÕçanÕn hareketini engelledi÷i gözlemlenmiútir. Bu olaydan
sonra kafesteki yün parçalarÕ azaltÕlmÕú ve kalan az miktardaki yünü boú plastik su kabÕna doldurarak yuva
yapma davranÕúÕ sergiledikleri gözlemlenmiútir (ùekil 3.2).
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ùekil 3.2 R. norvegicus' da görülen yuva yapma davranÕúÕ
Hayvanlar kuyruklarÕndan baú aúa÷Õ tutulduklarÕnda, manevralar yaparak el üzerine çÕkmaktadÕrlar.
AyrÕca, ÕsÕrma davranÕúÕ göstermedikleri tespit edilmiútir. HayvanlarÕn, dÕúkÕlarÕnÕ ve idrarlarÕnÕ kafes
içerisinde her bölgeye yaptÕklarÕ gözlemlenmiútir. AyrÕca, zÕplama kabiliyetlerinin oldukça fazla oldu÷u
saptanmÕútÕr.
Tüketmiú oldu÷u besin türlerinden, tercih derecesi "yüksek" olanlarÕ her gün veya gün aúÕrÕ yemiúler ve
çabucak tüketme davranÕúÕ göstermiúlerdir.
Tercih derecesi "orta veya az" olan besin türlerini birkaç gün arayla tüketmiú, "tercih etmedi÷i"
besinler ise 10 gün süreyle bekletilmiú ve tüketmedikleri varsayÕlarak bu sürenin sonunda diyetten
çÕkarÕlmÕútÕr. Tercih derecesi yüksek ve orta derece olan besin türlerini, kafes içerisinde yün parçalarÕndan
yapmÕú olduklarÕ yuvanÕn içine taúÕmÕúlardÕr.
3.1 Tercih Derecesi Yüksek Olan Besinler
Kabu÷undan arÕndÕrÕlmÕú nar (Punica granatum), portakal (Citrus sinensis), greyfurt (Citrus paradisi),
mandalina (Citrus reticulata) meyvelerini oldukça severek tüketmiúlerdir. Ancak portakal ve greyfurt
birlikte verildi÷inde portakalÕ daha çok tercih ettikleri gözlemlenmiútir (ùekil 3.3).
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ùekil 3.3 R. norvegicus' un yedi÷i portakal
Elma (Malus domestica) ve erik (Prunus sp.)' in taze ve kurutulmuú meyvesi ile tohumlarÕnÕ da severek
tüketmektedirler (ùekil 3.4). Üç yetiúkin sÕçanÕn büyük bir elmayÕ belli bir yerinden baúlayarak yiyip, bir
günde bitirebildi÷i tespit edilmiútir.

ùekil 3.4 R. norvegicus' un yedi÷i elma ve erik tohumu
Kavun (Cucumis melo)' un kabu÷unu açarak içini ve tohumlarÕnÕ, karpuz (Citrullus lanatus)' un içini,
tropik pepino (Solanum muricatum)' un iç kÕsmÕnÕ yemiúlerdir. Ayva (Cydonia oblonga), armut (Pyrus
sp.) ve muúmula (Mespilus germanica) da tercih edilmiútir.
Trabzon hurmasÕ (Diospyros kaki)' nÕn meyve ve çekirdeklerini, kivi (Actinidia deliciosa)' nin kabu÷unu
açarak içini, yenidünya (Eriobotrya japonica) meyvesi ve tohumlarÕnÕ severek yemiúlerdir. ùeftali
(Prunus persica) meyvesi, domates (Licopersicum esculantum) meyvesi, çilek (Fragaria sp.) meyvesi,
üzüm (Vitis vinifera) taze meyvesi ve kara dut (Morus nigra) meyvesini tüketmiúlerdir.
Taze ve kurutulmuú kayÕsÕ (Prunus armeniaca)' nÕn do÷al ürünlerini, kimyasal yolla iúlenmiú kuru
meyvelerinden daha çok tercih edilmiútir. Bezelye (Pisum sativum) ve bakla (Vicia faba)' yÕ
kabuklarÕndan ayÕrarak tüketmiúlerdir (ùekil 3.5).
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ùekil 3.5 R. norvegicus' un yedi÷i bezelye
Kabak (Cucurbita pepo) meyve ve tohumlarÕnÕ, salatalÕk (Cucumis sativus) meyvesi ve patlÕcan (Solanum
melongena) meyvesini de kabuklarÕnÕ az tercih ederek tüketmiúlerdir (ùekil 3.6).

ùekil 3.6 R. norvegicus' un yedi÷i salatalÕk meyvesi
Havuç (Daucus carota), yer elmasÕ (Helianthus tuberosus) ve patates (Solanum tuberosum)' i, fÕndÕk
(Corylus avellana) ve yer fÕstÕ÷Õ (Arachis hypogaea)' nÕ yemiúlerdir. Ancak yaúlÕ bireylerin fÕndÕk ve antep
fÕstÕ÷Õ kabu÷unu açÕp yiyemedikleri, tuzlu yer fÕstÕ÷ÕnÕ ise yemedikleri tespit edilmiútir (ùekil 3.7).
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ùekil 3.7 R. norvegicus' un yedi÷i ve yiyemeyip sadece kabu÷unu kemirdi÷i fÕndÕk tohumlarÕ

Antep fÕstÕ÷Õ (Pistacia vera), ceviz (Juglans sp.) ve badem (Prunus dulcis)' in kabuksuz kuru tohumlarÕ ile
taze bademin meyve ve tohumlarÕnÕ da yedikleri saptanmÕútÕr (ùekil 3.8).

ùekil 3.8 R. norvegicus' un yedi÷i badem meyvesi

Tereya÷lÕ ve çekilmiú haúhaú tohumu sürülmüú bu÷day ekme÷inin yanÕnda kuru makarna, kek ve bisküvi,
suda haúlanmÕú ve kabu÷undan arÕndÕrÕlmÕú tavuk yumurtasÕ, biber (Capsicum sp.)' in turúusu, kesme
úeker, ve mÕsÕr ununa bulanÕp ya÷da kÕzartÕlmÕú hamsi (Engraulis encrasicolus) etini de severek
tüketmiúlerdir. ønek sütünden yapÕlmÕú peynir ve süzme yo÷urt da tükettikleri tespit edilmiútir.
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3.2 Tercih Derecesi Orta veya Az Olan Besinler
Salamura siyah zeytin (Olea europaea) ve yeúil zeytin (Olea sp.)' in meyveleri, keçiboynuzu (Ceratonia
siliqua)' nun kuru meyvesi, i÷de (Elaeagnus sp.)' nin kuru meyvesi ve çekirde÷i, hurma (Phoenix
dactylifera)' nÕn kuru meyvesi ve çekirde÷i, üzüm (Vitis vinifera)' ün kurutulmuú meyvesi, kabu÷undan
arÕndÕrÕlmÕú limon (Citrus limon) meyvesi, incir (Ficus carica)' in kurutulmuú meyvesi, biber (Capsicum
sp.)' in taze meyveleri ve muz (Musa paradisiaca) meyvesini orta veya az derecede diyetlerinde tercih
etmektedirler. KayÕsÕ (Prunus armeniaca)' nÕn kimyasal iúlem uygulanarak kurutulan meyvesini, do÷al
kurutulmuú haline göre daha az tercih ettikleri gözlemlenmiútir.
Nohut (Cicer arietinum)' un kuru ve haúlanmÕú tohumlarÕ, mercimek (Lens culinaris)' in kuru ve su ile
úiúirilmiú tohumlarÕ, fasulye (Phaseolus vulgaris)' nin taze meyve ve tohumlarÕ, arpa (Hordeum vulgare),
pirinç (Oryza sp.), bu÷day (Triticum sp.), susam (Sesamum indicum) tohumlarÕ ve mÕsÕr (Zea mays)' Õn
kuru ve su ile úiúirilmiú tohumunu da az tercih etti÷i, hemen bitirmeyip az az yedikleri saptanmÕútÕr.
AyrÕca koçan halindeki mÕsÕrdan tohumlarÕnÕ ayÕrÕp tükettikleri gözlenmiútir.
Lahana (Brassica oleracea)' nÕn çiçe÷i, marul (Lactuca sativa)' un yapraklarÕ, Õspanak (Spinacia
oleracea)' Õn taze yapraklarÕ, turp (Raphanus sativus) ve úalgam (Brassica napus)' Õn yumrularÕ, gelincik
(Papaver rhoeas) bitkisinin çiçekleri, karahindiba (Taraxacum officinale) bitkisinin çiçekleri ve so÷an
(Allium cepa) yumrularÕnÕ da az tükettikleri tespit edilmiútir. Ancak, sevdikleri besinlerin yoklu÷unda
so÷anÕ severek tükettikleri gözlemlenmiútir.
Pelit (Quercus sp.) ve kestane (Castanea sativa)' nin tohumlarÕnÕ, kabuklarÕnÕ açarak tüketebildikleri tespit
edilmiútir (ùekil 3.9).

ùekil 3.9 R. norvegicus' un yedi÷i pelit tohumu
SÕ÷Õr etinden yapÕlmÕú sucuk, kavrulmuú ci÷er ve çi÷ sÕ÷Õr etini de orta veya az derecede tercih ettikleri,
hemen bitirmeyip az az yedikleri saptanmÕútÕr.
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3.3 Tercih Etmedi÷i Besinler
Kabuklu limon (Citrus limon), portakal (Citrus sinensis), greyfurt (Citrus paradisi), mandalina (Citrus
reticulata) ve nar (Punica granatum) meyvelerinin kabu÷unu çok az kemirip bÕraktÕklarÕ ve
tüketmedikleri tespit edilmiútir. Brokoli (Brassica oleracea italica) çiçe÷i, sarÕmsak (Allium sativum)
yumrusu, pÕrasa (Allium ampeloprasum) gövde ve yapra÷ÕnÕ ve kurutulmuú kabuklu badem (Prunus
dulcis) tohumlarÕnÕ diyetlerinde tercih etmedikleri saptanmÕútÕr. Kabuklu çi÷ tavuk yumurtasÕ, ceviz
(Juglans sp.) ve at kestanesi (Aesculus sp.)' nin kabuklarÕnÕ açamadÕklarÕ için tüketememiúlerdir. AyrÕca
yaúlÕ bireylerin fÕndÕk (Corylus avellana) ve antep fÕstÕ÷Õ (Pistacia vera) kabuklu tohumlarÕnÕn dÕú
kabuklarÕnÕ açamadÕklarÕ için bu besinler ile beslenemedikleri gözlemlenmiútir.
3.4 Habitat Özellikleri ve KayÕt Yerleri
Örneklerin hepsi meskun mahal içerisinden yakalanmÕútÕr. 1 Ƃ birey Fatih Mahallesi, 1 ƃ birey Atatürk
BulvarÕ, 3 birey (1 ƃ, 2 Ƃ) DumlupÕnar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 3 birey (2 ƃ, 1 Ƃ)
Bahçelievler Mahallesi, 2 birey (1 ƃ, 1 Ƃ) ise Saray Mahallesi Kahve Sokakta yakalanmÕútÕr.
Bireyler, yerleúim sitesinin bahçesinde bina ile irtibatÕ kesilmiú yeraltÕna tesis edilen atÕk su borusunda,
úehir merkezinde kanalizasyon úebekesine ba÷lanan logar kapa÷ÕnÕn çevresinde, binalardaki genel
tuvaletlerin havalandÕrma alanlarÕnÕn zemininde, bahçesi bulunan evlerin kömür ve odun gibi yakacak
materyallerinin depolandÕ÷Õ depolar içerisinde yakalanmÕúlardÕr (ùekil 3.10).

ùekil 3.10 R. norvegicus örneklerinin yakalandÕ÷Õ habitatlar: bodrum katlarÕ (A ve B) ve apartman
boúlu÷u (C)
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4. TARTIùMA VE SONUÇLAR
Türkiye' de Muridae familyasÕndan Rattus cinsine ba÷lÕ türler daha çok gececi, hÕzlÕ hareket edebilme ve
insandan uzak durma özelliklerinden dolayÕ beslenme ve di÷er davranÕú úekilleri bugüne kadar
incelenmemiútir.
Rattus cinsi türlerinin Türkiye populasyonunun davranÕú kalÕplarÕ hakkÕnda bilgiler çok sÕnÕrlÕdÕr. Rattus
norvegicus' un beslenme rejiminde yer alan 74 adet besin çeúidi göz önüne alÕndÕ÷Õnda, polifaj bir özellik
taúÕdÕ÷Õ ortaya konmuútur. Bu durum onun ekosistemdeki rolü bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr. Örne÷e ve
gözleme dayalÕ olarak Rattus norvegicus' un beslenme rejimi hakkÕndaki bilgiler ilk kez bu çalÕúmada
kaydedilmiútir. Bu bilgiler, hayvanÕn do÷al yaúam alanÕnda beslendi÷i besin türleri ve beslenme davranÕúÕ
hakkÕnda önemli ipuçlarÕnÕ vermesi bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr.
R. norvegicus' un narenciye türlerinin ve narÕn kabuklu olan meyveleri ile beslenemedi÷i tespit edilmiútir.
Bunun yanÕsÕra ceviz ve badem gibi bitkilerin kurutulmuú kabuklu tohumlarÕ yenmemiútir. YaúlÕ oldu÷u
tahmin edilen bireylerin de kabuklu fÕndÕk ve tuzlu yer fÕstÕ÷ÕnÕ da yemedikleri tespit edilmiútir. AyrÕca
brokoli, sarÕmsak, at kestanesi, kültür mantarÕ ve pÕrasayÕ da diyetinde tercih etmedi÷i saptanmÕútÕr. Bu
sebeple, Norveç sÕçanÕnÕn bu çeúit besinler için zararlÕ oldu÷u söylenemez. Di÷er taraftan, hayvansal
ürünleri çok zorda kalmadÕkça tercih etmeyip, genellikle bitkisel kaynaklÕ besinlerle beslendikleri ortaya
çÕkmÕútÕr. DevamlÕ uzama özelli÷i gösteren diúlerinin büyümesini engellemek amacÕyla, ahúap ve plastik
malzemeler, elektrik kablolarÕ vb. materyalleri kemirerek büyük zararlara yol açabilirler.
Her kemirici türünde oldu÷u gibi R. norvegicus' unda özel olarak beslendi÷i besin çeúitlerini bilmek, bu
besinlerle nasÕl beslendi÷inin türe özgü davranÕú kalÕplarÕnÕ çÕkarmak, besin zararlÕlarÕnÕn kimliklerinin
tespit edilmesine imkan tanÕr. Bu da, insanÕn zaman, para ve sa÷lÕk konusundaki olasÕ kayÕplarÕnÕ en aza
indirger ve ülke ekonomisine de katkÕ sa÷lar.
SÕcaklÕ÷Õn artÕúÕ gibi istisnai bir durum haricinde, araútÕrma süresince hayvanlarÕn sa÷lÕk durumlarÕnda
herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiútir. Bireylerin sa÷lÕk durumlarÕnÕn iyi olmasÕ için, kafeste bulunan
yuva yapmak için kullandÕklarÕ yün parçalarÕ 10 günde bir de÷iútirilmiútir. Kafes tabanÕnda biriken dÕúkÕ,
idrar ve besin artÕklarÕnÕn ise en az haftada 1 temizlenmesi önem taúÕmaktadÕr. Tutsak hayvanÕn
psikoterapisi için haftada bir kez do÷al ortamÕna çÕkarÕlmasÕ ve su içerisinde yüzdürülmesi uygun
olacaktÕr.
Yaban hayvanlarÕ insanÕn da içinde bulundu÷u do÷anÕn indikatörüdür. Do÷adan bir türün yok olmasÕ
demek, insanÕn biyolojik verimlili÷inden bir de÷erin kaybÕ demektir. Bu sebeple, pek çok türün beslenme
rejimine giren bu kemirici türünün de insan baskÕsÕndan uzak tutulmasÕ, yine insanÕn kendi faydasÕna
olacaktÕr.
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