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Tam Günefl tutulmas›  Türkiye’de 11 A¤ustos 1999
y›l›nda saat 14:21’de Karadeniz k›y›s›ndan (Bart›n
yöresinde) bafllayacak, saat 14.29’da Turhal’a ulaflan
gölge  14.43’de güneydo¤u s›n›r›ndan (Cizre) Suriye’ye
ulaflacakt›r. Burada bildirilen saatler tam tutulma ortas›na
karfl›l›k olan zamanlard›r. Bunlardan 1 saat 20 dk  önce
parçal› tutulma bafllayacak ve 1 saat 20 dk sonra parçal›

tutulma sona erecektir. Günefl ›fl›¤›n›n k›sa bir süre de
olsa, azalmas› nedeni ile baz› bitki ve hayvanlar bu olaydan
etkilenecektir. Kufllar ötmelerini kesip tüneklerine
çekilirken, gün ›fl›¤›na duyarl› bitkilerin çiçekleri tekrar
kapanmaya bafllayabilir. Ar›lar yönlerini kaybedip
uçmaktan vazgeçerler (1,2).

Hayvanlar›n belirli olaylar karfl›s›nda gösterdikleri
belirli baz› ac›, heyecan, korku, gerilim gibi duygular›
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Özet: Bu çal›flmada, 11 A¤ustos 1999 tarihindeki Günefl tutulmas›n›n, kanatl›lar›n (tavuk, pekin örde¤i, mart›, karga ve serçe),
s›¤›rlar›n, balar›lar›n›n ve atlar›n davran›fllar› üzerine etkileri belirlenmifltir. Günefl tutulmas›n›n oldu¤u gün 11:00-17:00 saatleri
aras›nda toplam 6 saat boyunca hayvanlar izlenmifltir. Gözlem saatlerindeki davran›fllardan; özellikle hayvanlar›n normal zamanlarda
gösterdi¤i davran›fllardan farkl› ve afl›r› olanlar tespit edilmifltir. Bu gökyüzü olay›n› kanatl›lar›n yaklafl›k olarak 45 dk, s›¤›rlar›n 20
dk, balar›lar›n›n 65 dk ve atlar›n 35 dk önceden  hissettikleri, gösterdikleri tepkisel davran›fllarla belirlenmifltir.

Güneflin tam tutuldu¤u saat 14:37-14:39 aras›nda; yumurta tavuklar› ve broilerlerde seslerinin azald›¤›, kesinlikle ötmedikleri ve
sessiz olduklar›, bir araya toplan›p birbirlerine sokulduklar›, hareketlerinde durgunluk ve huzursuzluk; mart›larda ç›kard›klar› seste
azalma, hareketlerinde durgunluk ve gölün üzerinde toplanma; serçe ve kargalar›n uçmay› ve ses ç›karmay› b›rak›p a¤açlara toplu
halde konduklar› ve tedirgin bir durumda birbirlerine sokularak etraf› dikkatlice izledikleri gözlenmifltir. S›¤›rlar›n ve atlar›n oldukça
sessiz olduklar›, havay› koklad›klar›, etraf› dikkatlice inceledikleri, afl›r› bafl ve kuyruk sallad›klar›, hareketlerinde durgun ve huzursuz
olduklar› gözlenirken; ar›lar›n ise kovanlar›na yaklafl›ld›¤›nda kovan içinden hafif bir u¤ultu sesi duyulmufltur.

Kanatl›lar, s›¤›rlar, balar›lar› ve atlar›n Günefl tutulmas› s›ras›nda farkl› ve afl›r› baz› tepki davran›fllar› verdikleri söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Günefl tutulmas›, kanatl›lar, s›¤›rlar, balar›lar›, atlar, hayvan davran›fllar› 

The Effects of a Solar  Eclipse on Animals Behavior

Abstract: This study was conducted to determine the effects of the solar eclipse of August 11, 1999, on the behavior of birds
(chickens, Pekin ducks, gulls, crows and sparrows), cattle, bees and  horses. The animals were observed for 6, from 11 am to 5
pm. Abnormal and extreme behaviors were determined at the observation times. Birds, cattle, bees and  horses felt the solar eclipse
about 45, 20, 65 and 35 minutes  before it occurred, respectively. They showed this via  their behaviors. 

When the total solar eclipse occurred between 2:37 and 2:39 pm, laying hens and broilers crowded together. They were very quiet
and restless. Gulls stopped flying and were quiet and restless. Sparrows and crows were careful and afraid and they did not fly or
sing. They crowded together in the trees and they were very nervous and afraid. All horses and cattle  become very quiet, they did
not move and they sniffed the air. They were very restless, shaking their tails and heads. A slight buzzing sound come from the bee
hives.

In conclusion, birds, cattle, bees and horses exhibited abnormal and extreme behaviors during the solar eclipse.

Key Words: Solar Eclipse, birds, cattle, honeybees, horses, animal behavior
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vard›r. Bu gibi duygular hayvanlarda stres
oluflturmaktad›r. Hayvanlar›n yaflad›¤› stresler de
verimleri üzerine olumsuz etki yapmaktad›r. Hayvanlar›
mümkün oldu¤u kadar stres faktörlerinden uzak tutup,
en iyi flartlar› sa¤layarak maksimum  verim al›nabilir
(3,4).

Hayvan davran›fl› denilince, hayvan›n bulundu¤u çevre
ile karfl›l›kl› etkileflmesi akla gelir. Yani davran›fl, hayvan›n
bulundu¤u çevre etkilerine karfl›, bir reaksiyonudur. Bu
karfl›l›kl› etkileflme s›ras›nda hayvan›n davran›fllar›n›,
ihtiyaçlar› ve içinde bulundu¤u çevre tayin eder (3-5).
Davran›fl, bir hayvanda vücut kaslar› sayesinde ortaya
ç›kan ve vücudun bir bölümünün veya tamam›n›n
pozisyonunun de¤iflti¤i reaksiyondur. Hayvanlar›n
pozisyon de¤ifltirmeden sabit olarak gösterdikleri bir
hareket de davran›fl olabilir (5-8). Davran›flla ilgili
çal›flmalar, hem yabani hayvanlar üzerinde hem de
deneysel olarak oluflturulan çevre etkileri alt›nda
yap›lmaktad›r. Bu çal›flmalardan elde edilen sonuçlar,
hayvanlarda bak›m ve bar›nd›r›lman›n optimal flekle
getirilmesinde kullan›lmaktad›r. Hayvanlar›n
davran›fllar›n› araflt›rmak, bir hayvan›n belirgin
özelliklerini ve onun çevreye nas›l yan›t verdi¤ini anlamay›
sa¤lar. Hayvanlar evcillefltirilmeden önce, insanlar yabani
hayvan davran›fllar›n› çok iyi gözlemleyerek, onlar› kolay
bir flekilde avlam›fllard›r. Daha sonra insanlar bilerek ve
bilmeyerek, davran›fllar› özellikle sosyal davran›fllar›;
seleksiyon kriteri olarak kullanm›fllard›r (6,8,9).

Prensip olarak bir organizma, çevrede meydana gelen
bir de¤iflmeye, davran›fl fleklini de¤ifltirerek reaksiyon
gösterir. Bu reaksiyon fleklini morfolojik de¤ifliklik takip
eder. Baflka bir deyiflle; zorlamalara uyum için, vücut
yap›s›ndaki bir de¤ifliklikten önce davran›fl fleklinde bir
de¤iflme ortaya ç›kar (5).

Çiftlik hayvanlar›nda sosyal davran›fl›n tespitine
yönelik araflt›rmalar›n ço¤u kanatl›lar üzerinde
yap›lm›flt›r. Bunun nedeni her türlü bak›m flartlar›nda çok
say›da materyalin çeflitli çevre etkilerine ayn› anda maruz
b›rak›labilmesidir (5). Ergin hayvanlarda; erkekler horoz
ötüflü, korku ciyaklamas›, bo¤azdan ba¤›rma, yem isteme
ve çiftleflme  ç›¤l›klar›, uyan›kl›k ve sald›rganl›k  seslerini
verirken, diflilerde  bu  seslerin  yan›  s›ra  yumurtlama,
g›daklama, yuvay› koruma, gagalama sonras› frekansça ve
sürece farkl›l›k gösteren seslere rastlan›lmaktad›r (10).

Ah›rlar içinde toplu yaflayan sürülerin çevreden
gördükleri ani de¤ifliklikler ve stres faktörleri karfl›s›nda

her birinin ferdi davran›fl özelli¤i gösterdi¤i ve bu da sürü
içerisinde kuvvetli bir flekilde belirlenebilir. S›¤›rlarda
araflt›rmac› davran›fllar hayvan›n duygusal davran›fllar›n›
içerir. Hayvan› korkutan bir hedefe do¤ru hayvan aln›n›
yere paralel tutarak hedefe ulafl›r. Bu durumda hayvan›n
nefes almas› s›klafl›r ve burun delikleri genifller. S›¤›rlar
zamanlar›n›n büyük bir bölümünü gevifl getirerek ve
dinlenerek geçirirler. Bu davran›fllar›n içerisinde kuyruk
sallama mevcuttur. Bu hareket hayvan›n bilincinin kuvvetli
oldu¤unu gösterir (4). 

At davran›fllar› üzerine yap›lan araflt›rmalar az say›da
olmakla beraber di¤er türlerde bildirilen davran›fllar›n
atlara uygulanabilirli¤i mümkün olmaktad›r. Atlar f›rt›nal›
havalarda  veya tehlikeyi sezdikleri zaman birbirlerine
sokulurlar. Atlarda çevrenin duyusal gözlenmesi çok
yüksek olarak geliflmifltir ve genellikle hareket ve bir veya
tüm atlar›n duygular›n› (görme, dokunma, koklama,
iflitme ve bazen tat alma) içine almaktad›r. Atlar çok
merakl› hayvanlard›r, bilhassa çevrelerindeki yeni fleylere,
nesnelere karfl› ve onlar› keflfetmek için gerekli
duygular›n› kullan›rlar. ‹nceleme aflamas›nda, atlar çok
heyecanl› ve ani hareket ve seslere karfl› ani reaksiyon
gösterme e¤ilimindedirler. Atlar yeni bir nesne taraf›ndan
heyecanland›r›l›rsa çitlere do¤ru koflma sonucu kendi
kendilerini s›kl›kla yaralarlar (5).

Bir kovanda yaflayan 20-80 bin aras›nda ar›, ar›
ailesini teflkil eder ve ailenin bütün fertleri, flafl›lacak
derecede karfl›l›kl› sayg›, ifl bölümü ve sosyal düzen
içerisinde yaflarlar. Ar›lar ço¤u zaman yiyecek bulmak için
uzaklara giderek genifl alanlar› taramak zorunda kal›rlar.
Çiçekleri bulan ar›, bunlar›n yerini haber vermek üzere
kovan›na döner. Ar› kovandaki di¤er ar›lara çiçeklerin
yerini dans ederek anlatmaktad›r. Bu dans, di¤er ar›lar›n,
çiçeklerin yerini bulabilmeleri için kullan›lan bir anlat›m
yoludur. Kovana dönen ar›, di¤er ar›lara, yine belirli vücut
hareketleriyle çiçek polenlerinin bulundu¤u uzakl›¤›
anlat›r. Bunu gövdesinin alt k›sm›n› sallay›p ani hava
ak›mlar› oluflturarak belirtir. Di¤er ar›lar da antenleri ile
bu ak›mlar› alg›layarak gidecekleri besin kayna¤›n›n
uzakl›¤›n› tespit ederler (11,12).

Frankfurt hayvanat bahçesindeki 5000 hayvan›n
günefl tutulmas›na nas›l tepki gösterece¤ini incelemek için
araflt›rmac›lar, Günefl’in tutuldu¤u çarflamba günü saat
9:30-11:30 aras›nda hayvanlar›n davran›fllar›n› takip
etmifllerdir. Genel olarak hayvanlar›n hareketlerinde
dikkate de¤er görülecek ya da ola¤an d›fl› bir fley
görülmemifltir. Sadece kufllar›n yuvalar›na dönüflü, erken
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uyumaya bafllamas› gibi baz› bulgular görülmüfltür. Sonuç
olarak Günefl tutulmas› süresince hayvanlar›n
davran›fllar›nda tam bir de¤ifliklik tespit edilmemifltir
(13).

Günefl tutulmas› s›ras›nda hayvanlar›n davran›fllar›n›
yay›nlam›fl incelemeler görünüflte oldukça azd›r. Carmona
ve Amador (14), California körfezinde tam tutulma
s›ras›nda deniz kufllar› aras›nda tünek yerleri için artm›fl
olan rekabeti gözlemifllerdir. Maccarone (15),
Ciconiform’lar›n dört günlük türlerinin dairesel günefl
tutulmas› s›rs›nda baflka ülkelere göç etmifl topluluklar›n
yuvalar›na daha fazla say›larda döndüklerine dikkat
etmifltir. Fakat geceleyen kara bal›kç›l (Nycticorax
nycticorax) görünüflte hiçbir tepki göstermifltir.
Hindistan’da tam bir günefl tutulmas› s›ras›nda Trigunayat
(16), kara gece bal›kç›llar›n›n ötme, tüylerini gagalar›yla
düzeltme, tüneme gibi davran›fllarda farkl›l›klar oldu¤una
dikkat etmifltir. Venezuela’n›n kuzey sahilinde tam bir
günefl tutulmas› s›ras›nda yapt›¤› incelemede Tramer
(17), kanatl› deniz kufllar› (Fregata magnificens) ve kral
bal›kç›llar›n (Sterna maxima) günefl tutulmas›ndan 39 dk
önce suyun üzerini terk ettiklerini, pelikan’lar›n
(Pelecanus occidentalis) k›y›lardaki tüneklerine
gittiklerini, mart›’lar›n (Larus atricilla) günefl tutulmas›n›n
tam olarak gerçekleflti¤i 3 dk 40 sn’lik süre  boyunca
tedirgin bir sürü halinde deniz üzerinde ileri geri h›zla
uçtuklar›n› belirtmifltir. Bu s›n›rl› incelemeler, k›sa süreli
de olsa günefl tutulmalar›nda kufllar›n günlük normal
davran›fl modellerinin intizam›n›n geçici olarak
bozuldu¤unu göstermektedir.

Kanatl›lar›n, s›¤›rlar›n, balar›lar›n›n ve atlar›n normal
günlerde havan›n kararmas› ve gün do¤arken gösterdi¤i
davran›fllar›n, Günefl tutulmas› s›ras›nda havan›n yavafl
yavafl kararmas› ve k›sa bir süre sonra yeniden yavafl
yavafl aç›lmas›  durumunda gösterdi¤i davran›fl
flekillerinden  farkl› olabilece¤i düflüncesiyle bu gözlem
yap›lm›flt›r.

Bu çal›flma Türkiye’de 11 ilde tam olarak gözlenen
Günefl tutulmas›nda; kanatl›lar›n (yumurtac› tavuklar ve
broilerler, Pekin ördekleri, mart›lar, serçeler ve kargalar),
s›¤›rlar›n, balar›lar›n›n ve atlar›n davran›fllar›n› tespit
etmek amac›yla yap›lm›flt›r.

Materyal ve Metot

Bu çal›flman›n hayvan materyalini; 3850 adet broiler,
9635 adet yumurtac› tavuk, 25 adet Pekin örde¤i, Elaz›¤

Hazar Gölü’nde yüzlerce mart›, F›rat Üniversitesi
Araflt›rma ve Uygulama Çiftli¤inde yüzlerce serçe ve
kargalar ile toplam 120 bafl de¤iflik yafllarda s›¤›r, 100
adet balar›s› kovan› ve Sultansuyu Tar›m ‹flletmesinde
bulunan toplam 91 bafl de¤iflik yafllarda at oluflturmufltur.
S›¤›rlar aç›k tip bar›naklarda, atlar aç›k ve kapal›
tavlalarda bar›nd›r›lmaktad›r. Gözlem s›ras›nda incelenen
hayvanlar›n al›flt›¤› günlük muameleden farkl› herhangi bir
uygulama yap›lmam›flt›r.

Araflt›rmada toplam gözlem süresi, Günefl
tutulmas›n›n oldu¤u 11 A¤ustos 1999 günü 11:00 ile
17:00 saatleri aras›nda toplam 6 saat olarak
gerçekleflmifltir. Gözlenen saatler 11.00-13.00 aras›,
13.01-14.00 aras›, 14.01-14.36 aras›, 14.37-14.39
aras› ve 14.40-17.00 aras› dönemler olarak
s›n›fland›r›lm›flt›r. Gözlenen hayvanlar kontrol amac›yla
günefl tutulmas›ndan önce ve sonraki 3 gün ayn› saatlerde
ve güneflin do¤uflu ve bat›fl› s›ras›nda da izlenerek
davran›fllar› kaydedilmifltir.

Gözlem s›ras›nda gözlenen tüm davran›fllar yaz›l› ve
kameralarla görsel olarak kaydedilmifltir. Kameralarla ve
yaz›l› olarak kaydedilen davran›fllardan genel olarak
hayvanlar›n en az %50’sinin gösterdi¤i benzer davran›fllar
tespit edilmifltir. Gözlem saatlerindeki davran›fllardan
hayvanlar›n normal hayatta gösterdi¤i davran›fllardan
farkl› ve afl›r› olanlar kaydedilmifltir.

Bulgular

Bu çal›flmada tam Günefl tutulmas›n›n oldu¤u 11
A¤ustos 1999 tarihinde; Günefl tutulmas›n›n kanatl›lar›n
(tavuk, pekin örde¤i, mart›, serçe ve karga), s›¤›rlar›n,
balar›lar›n›n ve atlar›n davran›fllar› üzerine etkileri  6 saat
boyunca gözlenmifltir. 

Saat 11.00-13.00 Aras›

Tam günefl tutulmas›n›n oldu¤u gün saat 11.00-
13.00 aras› kanatl›lar›n, s›¤›rlar›n, balar›lar›n›n ve atlar›n
dikkati çeken farkl› bir davran›fl› gözlenmemifltir.

Saat 13.01-14.00 Aras›

Kanatl›lar: Hava kararmas›n›n artt›¤› saat 13:50’den
sonra; tavuklar ve horozlarda ses ç›karma, bafllar›n›
sallama, tüylerini kabartma, bafllar›n› yukar› do¤ru
uzatma ve ötme say›s›nda art›fl gözlenmifltir. Broilerlerde
ses ç›karma, bafllar›n› sallama ve yem yemeyi terk etme
gözlenmifltir. Pekin ördekleri  sudan telafll› bir flekilde
ç›km›flt›r. Mart›lar, serçeler ve kargalarda bir araya
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toplanma, ç›¤l›k fleklinde ses ç›karma ve toplu halde
uçmalar gözlenmifltir.

S›¤›rlar: Parçal› tutulman›n bafllad›¤› saat 13:10’dan
sonra; s›¤›rlarda yatma, ayakta dinlenme ve yemliklerde
artan yemi yeme gözlenmifltir.

Balar›lar›: Parçal› tutulman›n bafllad›¤› saat 13:30’dan
sonra; ar›larda  bir telafl, hareketlilik ve düzensizlik
görülmeye bafllanm›flt›r. Hava kararmas›n›n artt›¤› saat
13:40’da; ar›lar›n ço¤unun kovanlar›na döndükleri
görülmüfltür. Fakat bu dönüfl esnas›nda oldukça telafll›
olduklar›, kendi kovanlar›n› flafl›rd›klar›, baflka kovanlara
girenlerin hemen d›flar› ç›kar›ld›klar›, kovanlar›n önünde
birikmelerin oldu¤u gözlenmifltir. 

Atlar: Tutulman›n oldu¤u gün saat 13:10’da etraf›
çevrili meralarda  bulunan atlar  sa¤a sola gruplar halinde
koflmakta ve otlamakta, geri kalan›n bir  k›sm› ayakta
dinlenmekte, di¤er k›sm›n›n ise yerde yatt›¤› gözlenmifltir.
Atlar›n baflka bir meraya aktar›l›rken, oldukça da¤›n›k ve
hareketli olduklar› gözlenmifltir. Ayr›ca meran›n yaklafl›k
1 km yak›n›nda bulunan ana yoldan geçen tafl›tlar›n ve 4
km uzakl›kta bulunan hava liman›ndan kalkan uçaklar›n
ç›kard›klar› gürültülü sesler, hayvanlar›n dikkatini
çekmekte ve hayvanlar her seste korkmaktad›r. Saat
14:00’e kadar belirgin olan herhangi bir farkl› davran›fl
gözlenmemifltir.

Saat 14.01-14.36 Aras›

Kanatl›lar: Saat 14:10’da; hava kararm›fl durumdad›r
ve tavuklar›n kümes d›fl›ndan bile rahatl›kla duyulan afl›r›
gürültüyü and›ran ba¤›rarak ses ç›kard›¤› ve horozlar›n
afl›r› öttü¤ü, tavuklar ve horozlar›n yemliklerin tepesine
ve yerlere tünedi¤i, bafllar›n› yukar› do¤ru uzatarak
titreme fleklinde sallad›¤›, birbirlerine sokuldu¤u, yem
yemeyi ve su içmeyi terk etti¤i, folluklardan d›flar› ç›kt›¤›,
etraf› dikkatlice inceledi¤i, kanat ç›rpt›¤›, ve belirgin bir
korku ve huzursuzlukla birlikte, tüylerini kabartt›¤›
gözlenmifltir. Broilerlerde ise ses ç›karma ile birlikte,
bafllar›n› yukar› do¤ru uzat›p sallama, birbirlerine
sokulma ve korkma fleklinde tedirginlik izlenmifltir. Pekin
ördeklerinde, sudan ç›karak bir araya toplanma,
etraflar›n› dikkatlice inceleme ve afl›r› derecede ses
ç›karma gözlenmifltir. Mart›lar gölün üzerinde ç›¤l›k
fleklinde ba¤›rarak bir araya toplanm›fl ve halkalar
oluflturarak sa¤a sola uçmufllard›r. Serçe ve kargalar›n
toplu halde korkmufl bir durumda bilinçsizce sa¤a sola
uçtuklar› gözlenmifltir.

Saat 14:35’de; hava tam karanl›¤a yak›n bir
durumdad›r. Kanatl›larda daha önce görülen

davran›fllarda art›flla birlikte,  korku ve huzursuzluk da
oldukça artm›flt›r. Pekin ördekleri korkmufl bir flekilde
koflarak kümeslerine girmifltir.

S›¤›rlar: Hava kararmas›n›n artt›¤› saat 14:00’den
sonra; yemleme ile birlikte s›¤›rlarda bir hareketlilik
bafllam›flt›r. Yerde yatmakta olanlar›n bir k›sm› aya¤a
kalkm›fl ve di¤erleriyle birlikte yemliklere b›rak›lan
yemleri yemeye bafllam›fllard›r. 

Saat 14:30’dan sonra; hava iyice kararm›fl
durumdad›r  ve s›¤›rlarda aya¤a kalkm›fl durumda afl›r›
kuyruk sallama, kulaklar›n› diklefltirip sallama, bafllar›n›
ileri do¤ru uzatarak havay› koklama, çevresiyle dikkatlice
ilgilenme, yem yememe, ço¤unlu¤unun bö¤ürmesi dikkati
çekmifl ve belirgin bir flekilde huzursuzluk gözlenmifltir.

Balar›lar›: Saat 14:15’de ar›lar›n  hareketlerindeki
telafl ve düzensizli¤inin  artt›¤›, suyun etraf›nda hiç bir ar›
kalmad›¤› ve kovanlar önündeki ar›lar›n ço¤unlu¤unun
içeriye girdi¤i gözlenmifltir. Saat 14:30’da; hava iyice
kararm›fl durumdad›r ve ar›lar›n hepsinin kovanlar›na
girdi¤i ve d›flar›da hiç bir ar›n›n kalmad›¤› gözlenmifltir.

Atlar: Parçal› tutulma bafllad›ktan sonra  saat
14:01’de; atlar›n 6-7’li gruplar halinde  koflmadan
dolaflt›klar›, durduklar› yerden dikkatlice etraf›
inceledikleri, bafllar›n› ve kuyruklar›n› daha fazla
sallad›klar› gözlenmifltir. Saat 14:05’ den sonra; atlar›n
farkl› bir meraya al›nd›klar›nda daha önce görülen
hareketlilik ve da¤›n›kl›l›¤›n aksine sakin ve düzenli
olduklar›, mera de¤iflimine isteksiz ve bak›c›n›n
zorlamas›yla bile yanaflmad›klar›, çevreyi dikkatlice
izledikleri, hareketlerinde durgun olduklar›, yönlerini
günefle do¤ru dönüp havay› koklad›klar›, bafl ve
kuyruklar›n› afl›r› derecede sallad›klar› gözlenmifltir.
Havan›n oldukça karard›¤› saat 14:15’de atlar bir arada
toplanm›fl durumdad›r ve  afl›r› bir bafl ve kuyruk sallama,
kulaklar›n› dik tutma, havay› koklama hareketleri
gözlenmifltir. Ayr›ca daha önce rahats›z olduklar› tafl›t ve
uçak seslerinden tedirgin olmad›klar› görülmüfltür.

Havan›n iyice karard›¤› saat 14:30’da; atlarda daha
önce görülen davran›fllarda art›flla birlikte, tavlalara do¤ru
yaklaflt›klar›, ço¤unlu¤unun kiflnemesi dikkati çekmifl ve
huzursuzluk da oldukça artm›flt›r.

Saat 14.37-14.39 Aras›

Kanatl›lar: Havan›n tam olarak karard›¤› ve Günefl’in
tam tutuldu¤u saat 14:37-14:39 aras›nda; yumurta
tavuklar›nda ses ç›karmada azalma, ötmeyi b›rakt›klar› ve
sessiz olduklar›, bir araya toplan›p birbirlerine
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sokulduklar›, hareketlerinde durgunluk ve huzursuz
oldu¤u gözlenmifltir. Broilerlerde ses ç›karmada belirgin
bir azalma oldu¤u, biraraya toplan›p birbirlerine
sokulduklar›, hareketlerinde durgunluk ve tedirginlik
gözlenmifltir. Mart›lar›n ç›kard›klar› seste azalma,
hareketlerinde durgunluk ve gölün üzerinde uçmadan
toplu halde durduklar› gözlenmifltir. Serçeler ve
kargalar›n uçmay› ve ses ç›karmay› b›rak›p a¤açlara toplu
halde konduklar› ve tedirgin bir durumda a¤açlar
üzerinde birbirlerine sokularak etraf› dikkatlice izledikleri
gözlenmifltir.

S›¤›rlar: Günefl’in tam tutuldu¤u saat 14:37-14:39
aras›nda; s›¤›rlar›n oldukça sessiz olduklar›, havay›
koklad›klar›, etraf› dikkatlice inceledikleri, hareketlerinde
durgunluk ve huzursuzluk  gözlenmifltir.

Balar›lar›: Günefl’in tam tutuldu¤u saat 14:37-14:39
aras›nda; d›flar›da hiç bir ar› olmad›¤› için herhangi bir
davran›fl görülmemifltir  ve kovanlara yaklafl›ld›¤›nda hafif
u¤ultu fleklinde ses duyulmufltur.

Atlar: Günefl’in tam tutuldu¤u saat 14:37-14:39
aras›nda; atlar›n afl›r› bafl ve kuyruk sallad›klar›, havay›
koklad›klar›, etraf› dikkatlice inceledikleri, kiflnedikleri ve
huzursuz olduklar› gözlenmifltir.

Saat 14.40-17.00 Aras›

Kanatl›lar: Havan›n yavafl yavafl aç›ld›¤› saat
14:45’de; yumurtac› tavuklar›n bir k›sm›n›n ötmeye
bafllad›¤›, daha önceki seslerden daha düflük tonda ses
ç›kard›¤›, dikkatlice etraf› seyretme ile birlikte durgun
olduklar› gözlenmifltir. Broilerlerin kümesinde sessizlik ve
tedirginlik devam etmektedir. Pekin ördeklerinin hepsi
kümesin içinde, birbirlerine sokulmufl bir durumda ve
huzursuzluk devam etmektedir. Mart›lar›n birbirlerinden
ayr›ld›klar›, etrafa do¤ru uçtuklar›, korkmufl hallerinin
devam etti¤i ve ses ç›karmalar›n›n  azald›¤› gözlenmifltir.
Serçeler ve kargalar da konduklar› a¤açlardan
birbirlerinden ayr›larak uçmaya bafllam›fllard›r.

Havan›n k›smen aç›ld›¤› saat 15:00’den sonra; izlenen
tüm kanatl›lar›n daha önce gözlenen davran›fllar› sadece
birey baz›nda ve çok az say›da görülmüfltür. Saat
15:30’dan sonra; tüm kanatl›lar›n davran›fllar›nda dikkati
çeken farkl› bir davran›fl›n olmad›¤›  gözlenmifltir.

S›¤›rlar: Saat 14:45’de; s›¤›rlar›n tekrar
hareketlendi¤i, kuyruk ve kulaklar›n› dikerek sallad›klar›
ve etraf› dikkatlice inceledikleri gözlenmifltir. Havan›n
k›smen aç›ld›¤› saat 15:00’den sonra; s›¤›rlar›n

ço¤unlu¤unun yem yedi¤i, bir k›sm›n›n ayakta dinlendi¤i,
bir k›sm›n›n da tekrar yerde yatt›¤› gözlenmifltir. Havan›n
tam olarak aç›ld›¤› saat 16:00’da s›¤›rlar›n davran›fllar›nda
dikkati çeken normalden farkl› bir davran›fl›n olmad›¤›
gözlenmifltir.

Balar›lar›: Havan›n aç›lmaya bafllad›¤› saat 14:45’de;
ar›lar›n birer birer d›flar› ç›kt›¤›, fakat telafll› ve da¤›n›k
hallerinin devam etti¤i, saat 15:15’de ise; ar›lar›n
hareketlerinde düzen görülmeye baflland›¤› ve ço¤unun
tekrar çiçeklerle suya yöneldi¤i gözlenmifltir. Saat
15:30’dan sonra; ar›lar›n tüm çal›flma faaliyetlerinde
davran›fllar›n›n normale döndü¤ü ve dikkati çeken farkl›
bir davran›fl›n olmad›¤› gözlenmifltir.

Atlar: Saat 14:45’de; atlar›n tekrar meralara do¤ru
yöneldi¤i, meraya ulaflanlar›n otlamaya bafllad›klar›,
havay› koklad›klar›, bafl ve  kuyruklar›n› sallad›klar›, etraf›
dikkatlice inceledikleri gözlenmifltir. Havan›n k›smen
aç›ld›¤› saat 15:00’de; atlar›n hareketlerinde azalmalar›n
oldu¤u ve tekrar merada otlad›¤›, 5-6’l› gruplar halinde
topland›¤›, k›smen de olsa bir tedirginlik  gözlenmifltir.
Havan›n tam olarak aç›ld›¤› saat 15:00’den sonra atlar›n
davran›fllar›nda dikkati çeken farkl› bir davran›fl›n
olmad›¤›  gözlenmifltir.

Tart›flma 

Günefl tutulmas›n›n kanatl›lar›n (yumurtac› tavuk,
broilerler, Pekin örde¤i, mart›, serçe ve karga), s›¤›rlar›n,
ar›lar›n ve atlar›n  davran›fllar› üzerine etkileri
gözlenmifltir. 

Kanatl›lar: Kanatl›lar metabolik gereksinimleri olan,
yem yeme, su içme ve uyuma olaylar› s›ras›nda çeflitli
ç›¤l›k atmaktad›r. Bunun gibi bulundu¤u ortam›n karanl›k
veya ayd›nl›k oluflundan etkilenerek bir saniyedeki
ba¤›rma frekans›n› art›rmakta veya azaltmaktad›r (10).
Tam tutulma an›ndan yaklafl›k 45 dk önceden  yumurtac›
tavuklar ve horozlarda kümes d›fl›ndan bile rahatl›kla
duyulan afl›r› gürültüyü and›ran bo¤azdan ba¤›rarak ses
ç›karma ve daha önce bir kümeste duyulmayan çok say›da
horozlarda ötme, broilerlerde bo¤azdan ba¤›rarak ses
ç›karma, ördeklerde sudan ç›karak korkmufl bir flekilde
kümeslerine koflma, mart›larda gölün üzerinde toplu bir
flekilde ç›¤l›k fleklinde ba¤›rma, serçe ve kargalarda toplu
halde ç›¤l›k fleklinde sesler ç›karma gözlenmifltir. 

Kanatl›lar›n görsel iletiflimde dikkat çekmeye yönelik
davran›fllar› yer almaktad›r. Bunlar›n en yayg›n
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gözlenenleri, dans, gagay› yere sürtmek, kanat ç›rpmak,
tüylerini kabartmak, bafl sallamak, kuyruk sallamak ve
diflinin etraf›nda afl›r› yüksek ad›mlar ile dolaflma gibi
gösterifle yönelik davran›fllar say›labilir (10). Tam tutulma
an›ndan yine 45 dk önceden yumurtac› tavuk ve
horozlarda yemliklerin tepesine ve yerlere tüneme,
bafllar›n› yukar› do¤ru uzatarak titreme fleklinde sallama,
kanat ç›rpma, birbirlerine sokulma, yem yemeyi ve su
içmeyi kesinlikle terk etme, folluklardan d›flar› ç›kma,
etraf› dikkatlice inceleme ve belirgin bir korku ve
huzursuzlukla birlikte, tüylerini kabartmalar; broilerlerde
bafllar›n› yukar› do¤ru uzat›p sallama, tüylerini kabartma,
kanat ç›rpma, birbirlerine sokulma ve belirgin bir korkma
fleklinde tedirginlik; Pekin ördeklerinde sudan ç›karak bir
araya toplanma, etraflar›n› dikkatlice inceleme; mart›larda
gölün üzerinde toplu bir flekilde  korkmufl vaziyette
halkalar oluflturarak uçmalar; serçeler ve kargalarda
toplu halde  afl›r› derecede korkmufl bir durumda ve
bilinçsizce sa¤a sola uçmalar gözlenmifltir. Güneflin
do¤uflu ve bat›fl› s›ras›nda; yumurtac› tavuk kümesinde
çok az bir ses ç›karma, horozlarda ötme, yem yeme ve su
içme davran›fllar› gözlenmifltir.

S›¤›rlar: S›¤›rlarda araflt›rmac›  davran›fllar hayvan›n
duygusal davran›fllar›n› içerdi¤i için (4); Günefl
tutulmas›n›n oldu¤u gün tam tutulma an›ndan yaklafl›k
olarak 20 dk önceden etraflar›yla dikkatlice ilgilenmeleri,
kulaklar›n› dikmeleri, havay› koklamalar› da araflt›rmac›
davran›fllar olarak belirlenmifltir. S›¤›rlar›n  çevrelerindeki
ani de¤iflikliklerde, korktuklar› hedefe do¤ru yönelmeleri
ve nefes almalar›n›n s›klaflmas› gibi davran›fllar›
göstermesi (4) sebebiyle; tam tutulma an›ndan önce
yönlerini günefle döndükleri, afl›r› bö¤ürdükleri ve
huzursuz olduklar› gözlenmifltir. S›¤›rlar güneflin do¤uflu
ve bat›fl› s›ras›nda ve normal yaflant›lar›nda ya yatmakta,
ya dinlenmekte, ya da yem yemektedir. Ayakta
dinlenirken de genellikle gevifl getirmektedirler. Ne afl›r›
bafl ve  kuyruk sallama, ne afl›r› çevreyle ilgilenme, ne de
afl›r› derecede havay› koklama davran›fllar› görülmemifltir. 

Balar›lar›: Bir kovanda yaflayan 20-80 bin aras›ndaki
ar› ailesinin bütün fertleri, flafl›lacak derecede karfl›l›kl›
sayg›, ifl bölümü ve sosyal düzen içerisinde yaflarlar.
Yuvaya ba¤l›l›k ar›lar›n en önemli özelliklerinden birisi
aras›ndad›r. Kovandan uzaklafl›rlarken civarda belirli
noktalar tespit edip dönüflte tekrar kovan› rahatl›kla
bulmay› garanti alt›na al›rlar (11). Tam Günefl
tutulmas›ndan yaklafl›k olarak 65 dk önceden ar›lar›n
kovanlar›na dönüfllerinde afl›r› telafll› ve düzensiz olufllar›,
kovanlar›n› flafl›rmalar› görülmüfltür.

Yiyecek bulmak için uzaklara giderek genifl alanlar›
taray›p çiçekleri bulan ar›, bunlar›n yerini haber vermek
üzere kovan›na döner. Ar› kovandaki di¤er ar›lara
çiçeklerin yerini ve uzakl›¤›n› dans ederek anlatmaktad›r
(12). Oysa tam tutulma an›ndan önce kovanlar›na dönen
ar›larda bu dans olay› görülmezken, ar›lar›n çok aceleci
davranarak kovanlara ak›n ettikleri görülmüfltür. Normal
zamanlarda havan›n kararmaya bafllamas›yla ar›lar
genelde kovanlara dönerler, fakat dönüfl esnas›nda belirli
bir düzen dikkati çeker, kovan önünde birikme olmaz ve
ar›lar kovanlar›n› nadiren kar›flt›r›r. Balar›lar›, bir çiçe¤in
nektar›n›n daha önce baflka ar›larca tüketildi¤ini konar
konmaz anlar ve hemen çiçe¤i terk eder. Çünkü çiçekten
faydalanan ve nektar› tüketen ar›lar o çiçe¤i, özel kokulu
bir damla b›rakarak iflaretlerler (12). Tam tutulma
an›ndan sonra havan›n aç›lmas›yla birlikte kovandan d›flar›
ç›kan ar›lar›n daha önce gittikleri çiçeklere ve suya do¤ru
yöneldikleri gözlenmifltir. 

Atlar: Atlar f›rt›nal› havalarda veya tehlikeyi sezdikleri
zaman birbirlerine sokulurlar (5). Günefl tutulmas› olay›na
karfl› atlar ilk olarak parçal› tutulman›n bafllamas›ndan
sonra 6 veya 7’flerli gruplar oluflturarak birbirlerine
sokulmufllar ve tam tutulma an›ndan hemen önce ve tam
tutulma an›nda atlar›n hepsinin bir araya topland›¤›
gözlenmifltir. 

Atlarda çevrenin duyusal gözlenmesi çok yüksek
olarak geliflmifl olmas›ndan dolay› (5); tam tutulma
an›ndan yaklafl›k olarak 35 dk önceden atlar›n çevrelerini
dikkatlice incelemeleri, hareketlerinde durgunluk, havay›
koklamalar›, afl›r› bafl ve kuyruk sallamalar›, daha önce
rahats›z  olduklar› tafl›t ve uçak sesleriyle ilgilenmemeleri
ve afl›r› derecede kiflnemeleri gibi davran›fllar›
göstermeleri; Günefl tutulmas› olay›n› önceden
içgüdüleriyle hissettiklerini ortaya ç›karmaktad›r. 

Atlar çok merakl› hayvanlard›r, bilhassa çevrelerindeki
yeni fleylere, nesnelere karfl› ve onlar› keflfetmek için
gerekli duygular›n› kullan›rlar. ‹nceleme aflamas›nda, atlar
çok heyecanl› ve ani hareket ve seslere karfl› ani reaksiyon
gösterme e¤iliminde olmalar›  (5) sebebiyle; Günefl
tutulmas› olay›na karfl› günlük yaflant›lar›nda havan›n
kararmas›ndan farkl› olarak yönlerini günefle dönerek
havay› koklamalar›, hareketlerinde durgun ve sakin
olmalar›, afl›r› bafl ve kuyruk sallamalar›, etraflar›n›
dikkatlice izlemeleri ve tedirgin olmalar› gibi davran›fllar
göstermifllerdir. 

Kanatl›lar, s›¤›rlar, balar›lar› ve atlarda tespit edilen bu
farkl› davran›fllar, günefl tutulmas› s›ras›nda kufllarda
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yap›lan incelemelerde (14-17) elde edilen davran›fllara
benzerlik göstermifltir.

Sonuç olarak; gözlenen tüm hayvanlar çevre ile
karfl›l›kl› etkileflmesi sonucunda yaflad›klar› çevrede
al›flt›klar› olaylardan farkl› ani de¤ifliklikler, stres
faktörleri ve baz› do¤a olaylar› karfl›s›nda ac›, heyecan,
korku, gerilim gibi reaksiyon duygular› ile vücut kaslar›
sayesinde vücudunun bir bölümü veya tamam›n›n
pozisyon de¤ifltirmesi fleklinde baz› tepkisel davran›fllar
gösterebilirler. Günefl tutulmas› gibi do¤a olay›n› yaklafl›k
45 dk önceden kanatl›lar, 20 dk önceden s›¤›rlar, 65 dk
önceden balar›lar› ve 35 dk önceden atlar derin alg›lama
içgüdüleriyle hissetmifllerdir. 

Günefl tutulmas› olay›nda kanatl›lar›n, s›¤›rlar›n,
balar›lar›n›n ve atlar›n göstermifl olduklar› bütün

davran›fllar, gün ›fl›¤›n›n kararmas› ve aç›lmas› s›ras›ndaki
uyar›lara gösterdi¤i basit tepkilerden ibaret de¤ildir. Bu
davran›fllar› basit de¤il, büyük ölçüde karmafl›k ve farkl›
olarak tan›mlamak daha do¤ru olacakt›r. ‹çteki duygusal
yaflam›n ve derin alg›lama içgüdüsünün d›fla vuran,
görülebilir belirtileri olarak görmemiz gerekir.
Hayvanlarda gözlenen tüm tepkisel davran›fllar,
vücutlar›n›n  tüm olanaklar›n›n geçici olarak Günefl
tutulmas› üzerinde odakland›¤› durumlard›r. 

Kanaatimiz odur ki; kanatl›lar, s›¤›rlar, balar›lar› ve
atlar›n Günefl tutulmas› s›ras›nda göstermifl olduklar›
tepkisel davran›fllar›, bir baflka do¤a olay› olan deprem
felaketlerinde hayvanlar›n göstermifl oldu¤u ferdi
davran›fllarla karfl›laflt›rarak  benzerlikleri araflt›r›labilir.
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