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GİRİŞ
Bir ormanda yürüyüş yaparken orada hangi yaban hayvanlarıyla 
karşılaşabileceğinizi merak ettiniz mi? Ya da bir vadide gezinir-
ken orada hangi türlerin yaşadığını…

Yaban hayvanları istisnalar dışında insanla karşı karşıya gel-
mekten kaçınır. Bazıları gündüz değil gece aktiftir. Bu nedenle 
bir doğal alanda dolaşırken onlarla çok sık karşılaşmayız. 

Bulunduğumuz yerde hangi yaban hayvanlarının olduğunu an-
layabilmenin en etkili yollarından biri, onların doğada bıraktık-
ları ayak izleridir. Bazıları arasında benzerlik olsa da her türün 
kendine özgü bir ayak izi vardır. Büyüklüğü, şekli ya da ufak 
ayrıntılar bize ayak izlerinin hangi türe ait olduğu konusunda 
ipuçları verir.

Elinizdeki bu rehber, bir doğal alanda gezerken karşılaşacağınız 
bir ayak izi ya da dışkının şekline göre o hayvan türünün tanım-
lanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. 

Bundan böyle doğa gezilerinizin daha eğlenceli ve bilgilendirici 
olmasına katkı sağlayacağına inandığımız bu rehberin, dürbün 
ve fotoğraf makinasıyla birlikte, doğaya çıkarken yanınıza almak 
isteyeceğiniz birkaç şeyden biri olacağına inanıyoruz.

Unutmayalım, doğayı, doğanın sakinlerini korumanın ve  daha 
olumlu bir ilişki kurmanın yolu onları iyi tanımaktan geçer. 
Yabani hayvanları tanımak içinse onlarla karşı karşıya gelmemiz 
şart değil. Bir dürbünle onları uzaktan izlemek ya da karşılaş-
tığımız iz ve işaretlerden onlar hakkında bilgi edinmek yeter de 
artar bile.

İyi keşifler!
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İZ SÜRERKEN...
Doğada memeli hayvanları çıplak gözle görmek çoğu zaman mümkün olmayabilir. 
Onların alandaki varlıklarını ayak izlerinden, dışkılarından ve kimi zaman da yerde 
ve ağaçlarda bıraktıkları işaretlerden anlayabiliriz. Özellikle ayak izleri o türün yaşı, 
cinsiyeti ve ruh hali hakkında bize önemli bilgiler verebilir. Örneğin genç karacala-
rın tırnakları daha sivriyken erişkinlerinki daha yuvarlaktır. Memeli hayvanların iz 
düzenine bakarak o alandan nasıl bir ruh haliyle geçtiğine, sakin mi yoksa heyecanlı mı 
olduğuna dair fikir edinebiliriz. Yürürken, koşarken ya da zıplarken bıraktıkları izler 
birbirinden farklıdır. Bunun yanında zeminin karlı, çamurlu veya kuru olması da ayak 
izlerinin görünüşünde farklılıklara sebep olur. Alanda bulacağımız dışkı ve idrar işaret-
leri de bize birçok bilgi verir. Örneğin karda bırakılan bir idrardan o hayvanın cinsiye-
tini anlayabiliriz. Çoğu memeli hayvan bölgelerini işaretlemek için idrar ve dışkılarını 
kullanır. Bu, türlerin bölgedeki varlığını anlamamıza yarar. Memeli hayvanların o 
alandaki varlıklarını gösteren bir diğer önemli işaretse onların toprakta ve ağaçlarda 
bıraktıkları izlerdir. Bu izler bize o türün bu alanı beslenmek için kullanıp kullanmadı-
ğına  ya da o alanda barınıp barınmadığına dair önemli bilgiler verebilir. Rehberimizin 
ikinci kısmında da bu konu hakkında fikir verici görsellere ulaşabilirsiniz.

Yürüyüş düzeni göstergesi

Üç karakteristik ayak izi örneği.

Ön ayak Arka ayak

Adım

Hızlı yürüyüş

Sıçrama
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BOZAYI (Ursus arctos)
MEMELİLER VE AYAK İZLERİ 

Boyu: 2 m 
Ağırlığı: 300 kg
Ön ayak uzunluğu: 18 cm
Ön ayak genişliği: 21 cm
Arka ayak uzunluğu: 27 cm
Arka ayak genişliği: 17 cm

Rengi genellikle bozdan kahverengiye 
değişebilir. Ormanlarda, bodur bitkili 
alanlarda ya da çıplak sarp dağlarda 
görülür. Ön ve arka ayaklarında beşer 
parmak bulunur. Çoğunlukla geceleri 
hareketlidir. İnsan baskısı yoksa gündüz 
de etkindir. Mağaralarda, kaya kovuk-
larında ve büyük kütüklerin altında 
barınır. Hepçildir. Ot ve meyve dışında 
böcek ve fare gibi hayvanları yiyerek de 
beslenir. 25 yıl yaşar. Türkiye’de, 
Bolu’dan Artvin’e bütün  
Karadeniz Bölgesi’yle  
Doğu Anadolu  
Bölgesi’nde  
görülebilir.

Ön ayak izi Arka ayak izi Yürüyüş düzeni 
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KURT (Canis lupus)

Boyu: 100-160 cm 
Kuyruk uzunluğu: 50 cm
Ağırlığı: Dişiler 30-35 kg, erkekler 
35-45 kg
Ön ayak uzunluğu: 11 cm
Ön ayak genişliği: 10 cm
Arka ayak uzunluğu: 8 cm
Arka ayak genişliği: 7 cm

Griden siyaha değişen bir kürk rengi 
vardır. Kuyruk ucu siyahtır. Hemen 
hemen her tür yaşam ortamında gö-
rülür. Çoğunlukla gece etkindir; sürü 
halinde yaşar. Mağara ve oyukları yuva 
olarak kullanır. Çift tırnaklılar temel 
besinidir. 15-20 yıl yaşar. Özellikle İç 
Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz 
bölgelerinde görülür. 

Ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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Ayak izi

Yürüyüş düzeni 

ÇAKAL (Canis aureus)

Kuyruk uzunluğu: 25 cm
Ağırlığı: Dişiler 6,5-7,8 kg, erkekler 
7,6-9,8 kg
Ön ayak uzunluğu: 7 cm
Ön ayak genişliği: 5 cm
Arka ayak uzunluğu: 7 cm
Arka ayak genişliği: 5 cm

                                                                      
Kürk rengi mevsime göre soluk sarıdan 
siyaha kadar değişir. Sık orman, maki, 
fundalık, bozkır ve deltalarda görülür. 
Mağaralarda ve ağaç kovuklarında barı-
nır. Ana besin kaynağı kemirgenlerdir. 
Bitkiler, kuşlar ve sürüngenlerle de 
beslenir. 13 yıl yaşar. Türkiye’nin kuzey 
ve batı kesimlerinde, alçak bölgelerde 
görülür.



TİLKİ (Vulpes vulpes)

Boyu: 70 cm 
Kuyruk uzunluğu: 40 cm
Ağırlığı: Dişiler 6,5-9,5 kg, erkekler 
8-15 kg
Ön ayak uzunluğu: 5-7 cm
Ön ayak genişliği: 4-4,5 cm
Arka ayak uzunluğu: 5-7 cm
Arka ayak genişliği: 4-4,5 cm

Kürk rengi genellikle kızıl kahverengidir. 
Dik kulaklarının arkasında diğer köpekgil-
lerde olmayan siyah lekeler vardır. Uzun ve 
kalın kuyruğunun ucu beyazdır. Genellikle 
gece etkindir. Orman, kır ve bozkırlarda 
görülür. Yarık ve kovuklar barınağıdır. 
Tavşan, kuş, böcek, meyve ve kemirgenlerle 
beslenir. Dokuz yıl yaşar. Türkiye’nin her 
bölgesinde görülür. Köpekgillerin ön ayak-
ta beş, arka ayakta dört parmakları vardır. 
Ön ayak birinci parmakları işlevsel olmadı-
ğı için izde görülmez. Tilkinin, kurt ve ça-
kala göre daha dar ve uzun bir ayak izi olur. 
Şekildeki gibi, arka parmakları ucundan bir 
hat çizildiğinde tilkinin ön parmakları bu 
hattın önünde kalır.

Ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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KAYA SANSARI (Martes foina)

Boyu: 48 cm 
Kuyruk uzunluğu: 26 cm
Ağırlığı: Dişiler 0,9-1,9 kg, erkekler 
1,3-2,3 kg
Ön ayak uzunluğu: 3,5-4,5 cm
Ön ayak genişliği: 3,2 cm
Arka ayak uzunluğu: 3-3,5 cm
Arka ayak genişliği: 2,5 cm

Kürkü koyu kahverengidir ama tüyleri-
nin dipleri grimsi beyazdır. Boynundan 
ön bacaklarının içine kadar uzanan 
kısım beyazdır. Boyundaki lekeler ağaç 
sansarında farklıdır. Ağaç sansarındaki 
leke, sarımsı, turuncumsu renkte ve 
boyunla gövde arasında tek parça ha-
lindedir; bacaklara kadar uzanmaz. 
Genellikle gece etkindir. Orman, orman 
kenarları ve kayalık dağlarda görülür. 
Terkedilmiş bina ve yazlık evlere de ko-
nuk olabilir. Kaya yarıkları, ağaç kovuk-
ları ve çatı aralarında yuvalar. Tavşan, 
kuş, sürüngen, meyve ve kemirgenlerle 
beslenir. 10 yıl yaşar. Batı ve Doğu Kara-
deniz ile Ege, Akdeniz ve Doğu Anado-
lu’da görülür.

Ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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SU SAMURU (Lutra lutra)

Boyu: 80 cm 
Kuyruk uzunluğu: 47 cm
Ağırlığı: Dişiler 7 kg, erkekler 10 kg
Ön ayak uzunluğu: 7-9 cm
Ön ayak genişliği: 6 cm
Arka ayak uzunluğu: 5-7 cm
Arka ayak genişliği: 5-7 cm

Kürk rengi kahverengimsidir. Karın 
altındaki tüyler beyazdır. Uzun ince 
bir vücut, kısa, perdeli ayaklar, uzun 
kaslı bir kuyruğa sahiptir. Bu sayede 
suda hızlı hareket edebilir. Su samuru, 
hayatının tamamını su içinde ve su ke-
narlarında geçirir. Göl ve akarsularda 
görülür, nadiren deniz kıyılarında da 
rastlanır. İnsan baskısı yoksa gündüz de 
etkindir. Balık, kurbağa ve yumuşakça-
larla beslenir. 10 yıl yaşar. Türkiye’de 
uygun akarsu ve göl sistemi olan her 
yerde görülebilir.

Ön ayak izi

Arka ayak izi

Yürüyüş düzeni 



12 Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi

GELİNCİK (Mustela nivalis)

Boyu: 23 cm 
Kuyruk uzunluğu: 5 cm
Ağırlığı: Dişiler 75 g, erkekler 130 g
Ön ayak uzunluğu: 1-1,5 cm
Ön ayak genişliği: 1 cm
Arka ayak uzunluğu: 1-1,5 cm
Arka ayak genişliği: 1 cm

Kürkü, vücudun üst kısmında kiremit 
renginde, alt kısmında ise griye yakın 
beyazdır. Ormanlardaki açık alanlarda, 
tarım alanları ve bozkırlarda görülür. 
Gece ve gündüz etkindir. Kertenkele, 
kuş, böcek ve kemirgenlerle beslenir. 
Dışkısını çoğunlukla barındığı ve avla-
rını depoladığı yerlerin etrafına bırakır. 
Üç yıl yaşar. Türkiye’nin hemen hemen 
her yerinde görülür. 

Arka ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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PORSUK (Meles meles)

Boyu: 80 cm 
Kuyruk uzunluğu: 19 cm
Ağırlığı: Dişiler 6-14 kg, 
erkekler 9-17 kg
Ön ayak uzunluğu: 5-7 cm
Ön ayak genişliği: 4-6 cm
Arka ayak uzunluğu: 4,5 cm
Arka ayak genişliği: 3,5-4,5 cm

Kürk rengi vücudun üst kısmında gri, 
alt kısmı ve ayaklarda siyahtır. Toplu bir 
vücudu vardır. Kısa bacaklara ve uzun 
bir buruna sahiptir. Orman ve ağaç örtü-
lü açık alanlarda görülür. Tarım arazileri 
ve bozkırlarda da rastlanabilir. Kendi 
eştiği inde barınır. İnleri çok girişli ve 
toplamda 100 metre uzunluğunda ola-
bilir.  Geceleri etkindir. Özellikle toprak 
solucanlarını sever. Küçük memeliler, 
sürüngenler, meyve ve bitkilerle besle-
nir. Kış uykusuna yatmaz.  Uzun ve güç-
lü tırnaklara sahip beş parmağı vardır. 
14 yıl yaşar. Türkiye’nin uygun yaşam 
alanına sahip birçok yerinde görülür.

Arka ayak izi

Ön ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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ALACA SANSAR (Vormela peregusna)

Boyu: 40 cm 
Kuyruk uzunluğu: 17 cm
Ağırlığı: Dişiler 300-600 g, erkekler 
330-715 g
Ön ayak uzunluğu: 3 cm
Ön ayak genişliği: 4 cm
Arka ayak uzunluğu: 5 cm
Arka ayak genişliği: 3,5 cm

Kürk rengi siyahtır ve üzeri sarımsı, 
kahverengi beneklerle kaplıdır. Büyük,  
beyaz kulakları vardır.  Başının üzerinde 
beyaz bir şerit göze çarpar. Uzun bir 
vücuda ve kısa bacaklara sahiptir. Kurak 
ve çalılık alanlarda görülür. Kovuklarda 
ve çukurlarda barınır. Tavşan, sürüngen, 
böcek, meyve ve kemirgenlerle beslenir. 
Altı yıl yaşar. Daha çok Trakya, İç Ana-
dolu Bölgesi ve doğuda görülür.

Arka ayak izi

Ön ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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Ayak izi

YABAN KEDİSİ (Felis silvestris)

Boyu: 65 cm 
Kuyruk uzunluğu: 30 cm
Ağırlığı: Dişiler 3-6 kg,  
erkekler 4-8 kg
Ön ayak uzunluğu: 3,5-5 cm
Ön ayak genişliği: 3,5-5 cm
Arka ayak uzunluğu: 3,5-5 cm
Arka ayak genişliği: 3,5-5 cm

Kürkü uzun tüylü ve kalındır. Genel 
görünümü tekir kediye benzer. Kalın, 
siyah halkalı ve ucu siyah renkte, küt bir 
kuyruğa sahiptir. Sırt boyunca uzanan 
bir siyah hat göze çarpar. Bu özellikleri 
ile evcil kediden ayrılır. Ön ayakta beş 
arka ayakta dört parmak bulunur. Ancak 
ön ayaktaki beşinci parmak izde çıkma-
dığından ön ve arka ayak izleri nerdeyse 
aynıdır. Yürürken tırnaklarını içeri çe-
kili halde tuttuğu için izde tırnaklar da 
görünmez. Genellikle geceleri etkindir. 
Kayalık ve ormanlık alanlarda görülür. 
Ağaç kovuklarında ve kaya yarıklarında 
barınır. 11 yıl yaşar. Tavşan, kuş, böcek 
ve kemirgenlerle beslenir.  Daha çok 
Türkiye’nin kuzeyinde görülür, diğer 
bölgelerde sayıları 
daha azdır. 

Yürüyüş düzeni 



Ayak izi

Yürüyüş düzeni 

SAZ KEDİSİ (Felis chaus)

Boyu: 75 cm 
Kuyruk uzunluğu: 25 cm
Ağırlığı: Dişiler 2,5-9 kg, erkekler 
5,7-12 kg
Ön ayak uzunluğu: 5-6 cm
Ön ayak genişliği: 4,5 cm
Arka ayak uzunluğu: 5-6 cm
Arka ayak genişliği: 4,5 cm

Kürk rengi bozdur. İnce uzun bacakla-
rı vardır. Bacak ve vücudunun her iki 
yanında siyah çizgiler bulunur. Boyuna 
göre kısa bir kuyruğa sahiptir. Kuyruk 
ucunda koyu renkli halkalar vardır. 
Kulak uçlarında ise siyah püsküller bu-
lunur. Gece ve gündüz etkindir. Deniz, 
göl ve nehir sistemlerindeki sazlıklarda, 
çalılık ve ormanlık alanlarda yaşar. Saz 
ya da çalıların altını yuva olarak kulla-
nır. İyi yüzücüdür. Tavşan, kuş, böcek, 
kurbağanın yanı sıra sürüngenler ve 
kemirgenlerle beslenir. 15 yıl yaşar. İç 
Anadolu, Ege, Doğu Akdeniz ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerinin batısında 
görülür.

16 Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi
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VAŞAK  (Lynx lynx)

Boyu: 130 cm 
Kuyruk uzunluğu: 20 cm
Ağırlığı: Dişi ve erkeklerin ağırlığı 
birbirine yakın, 18-25 kg
Ön ayak uzunluğu: 6-6,5 cm
Ön ayak genişliği: 5,5 cm
Arka ayak uzunluğu: 7,5- 8 cm
Arka ayak genişliği: 6 cm

Kürk rengi yazları sarımsı kahverengi, 
kışları gri beyazdır ve üzerinde belirgin 
siyah lekeler görülür. Uzun arka bacak-
lara ve geniş patilere sahiptir. Kısa siyah 
uçlu kuyruğu ve püsküllü kulak uçları 
en göze çarpan özelliğidir. Çoğunlukla 
gece aktiftir. Vaşak bir orman kedisidir, 
bu yüzden ormanlık ve dağlık bölgelerde 
görülür. Ağaç kovuklarında, in ve sık 
çalılıklarda barınır. 15 yıl yaşar. Karaca, 
yaban keçisi, yaban tavşanı, tilki, kuş ve 
sincap benzeri kemirgenlerle beslenir. 
Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz’de; 
güneydeyse çeşitli bölgelerde görülür.

Ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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Yürüyüş düzeni 

KARAKULAK (Caracal caracal)

Boyu: 90 cm 
Kuyruk uzunluğu: 30 cm
Ağırlığı: Dişiler 6-16 kg,  
erkekler 8-20 kg
Ön ayak uzunluğu: 5-5,5 cm
Ön ayak genişliği: 5-5,5 cm
Arka ayak uzunluğu: 4,5-5 cm
Arka ayak genişliği: 4,5-5 cm

Kürkü kumlu sarı renkli ve beneksizdir. 
Uzun kuyruğu ve kulaklarının ucundaki 
siyah uzun tüylerle vaşaktan ayrılır. Tam 
bir Afrika kedisidir. Kulağındaki siyah 
tüyün yanı sıra, burun hizasının her iki 
tarafındaki koyu lekeler de türün ayırt 
edici özelliklerinden. Seyrek ormanlar, 
bozkırlar ve makilerde görülür. Genel-
likle gece etkindir. Kaya kovuklarında 
ve inlerde barınır. Tavşan, kuş ve fare 
benzeri kemirgenlerle beslenir. 16 yıl 
yaşar. Türkiye’nin güneyinde ve batısın-
da görülür.

Ayak izi
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LEOPAR  (Panthera pardus)

Boyu: 126-171 cm 
Kuyruk uzunluğu: 80-120 cm
Ağırlığı: 60 kg
Ön ayak uzunluğu: 8-11 cm
Ön ayak genişliği: 8-11 cm
Arka ayak uzunluğu: 9-11 cm 
Arka ayak genişliği: 7-9 cm

Kürk rengi soluk sarıdır. Sırt kısmın-
da daha canlı renklere sahiptir. Baş, 
boyun ve bacaklar koyu kahverengi 
beneklerle; gövde ve kuyruk ise içle-
ri açık kahverengi üç ila beş beneğin 
birleşmesiyle oluşmuş rozetlerle kaplı-
dır. Kısa bacakları ve büyük geniş pati-
lerle uzun bir kuyruğa sahiptir. Sarp ve 
kayalık vadiler, yapraklı ve ibreli yaşlı 
ormanlar ve dağlık alanlarda görülür. 
Gündoğumu ve günbatımında etkindir. 
Kaya kovuklarında barınır. Geyik, yaban 
keçisi, yaban domuzu, kuş ve küçük me-
melilerle beslenir. Yaklaşık 20 yıl yaşar. 
Türkiye’de yaşadığı düşünülen alanlar 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dadır. 

Ön ayak izi

Arka ayak izi
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ÇİZGİLİ SIRTLAN (Hyaena hyaena)

Boyu: 100-115 cm 
Kuyruk uzunluğu: 30-40 cm
Ağırlığı: Dişiler 26-34 kg,  
erkekler 26-41 kg
Ön ayak uzunluğu: 8,5 cm
Ön ayak genişliği: 7,5 cm
Arka ayak uzunluğu: 8 cm
Arka ayak genişliği: 7 cm

Soluk gri kürkünün üzerinde dikey belir-
gin siyah çizgiler göze çarpar. Boyun ve 
sırt boyunca bir yele uzanır. Vücudunun 
arka kısmı ön bacaklarına göre basık 
durur. Uzun gür kıllı bir kuyruğu vardır. 
Sivri ve dik kulaklara sahiptir. Sahip 
olduğu güçlü boyun, sırt ve çene kasları 
sayesinde kemik kıranlar olarak bilinir. 
Bozkırlar, kayalıklı ve seyrek ağaçlık alan-
lar, kıraç dağlık alanlarda görülür. Mağa-
ralarda ve yarıklarda barınır. Çoğunlukla 
leşçildir. Meyve, tavşan, kemirgen ve 
sürüngenlerle beslenir. 15 yıl 
yaşar. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde görülür.

Ön ayak izi

Arka ayak izi

Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi20



21Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi

YABAN TAVŞANI (Lepus europaeus)

Boyu: 55-70 cm 
Kuyruk uzunluğu: 10 cm
Ağırlığı: 3,5-7 kg
Ön ayak uzunluğu: 4,5-6 cm
Ön ayak genişliği: 3 cm
Arka ayak uzunluğu: 6-15 cm
Arka ayak genişliği: 3,5 cm

Kürk rengi sırtta koyu kahve, yanlarda 
açık sarımtırak, karında beyazdır. 
Kulakları uzun, ucu siyahtır.  
Kuyruğun üst kısmı siyah, alt kısmı 
beyazdır. Açık alanlar, tarım alanları ve 
orman sınırlarında görülür. Çoğunlukla 
gece aktiftir. Çiftleşme dönemlerinde 
gruplar halinde gündüz de görülür. 13 
yıl yaşar. Ot, sürgün, yaprak, kabuk ve 
meyvelerle beslenir. Türkiye’nin hemen 
hemen her yerinde görülür. 

Ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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ANADOLU SİNCABI (Sciurus anomalus)

Ön ayak izi

Arka ayak izi

Yürüyüş 
düzeni 

Boyu: 19-25 cm 
Kuyruk uzunluğu: 12-18 cm
Ağırlığı: 330-430 g
Ön ayak uzunluğu: 3-4 cm
Ön ayak genişliği: 2 cm
Arka ayak uzunluğu: 5-6 cm
Arka ayak genişliği: 2,5-3,5 cm

Kürk rengi sırtta gri, yanlarda grimsi 
sarıdır. Ön bacakları ince ve uzundur. 
Arka ayak tabanında kızıl sincaba göre 
fazladan bir ayak yastığı bulunur. Kulak 
ucunda püskül bulunmaz. İbreli ve 
karışık ormanlar, park ve bahçelerde 
görülür. Genellikle ağaç kovuklarına 
yuva yapar. Gündüz etkindir. Sert 
kabuklu meyveler temel besinidir. 10 
yıl yaşar. Trakya hariç Anadolu’nun 
genelinde görülür.
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Ön ayak izi

Arka ayak izi

Arka ayak izi

Yürüyüş düzeni 

GELENGİ (Spermophilus xanthoprymnus)

Boyu: 15-23 cm 
Kuyruk uzunluğu: 5 cm
Ağırlığı: 180-325 g
Ön ayak uzunluğu: 2 cm
Ön ayak genişliği: 2,2 cm
Arka ayak uzunluğu: 3 cm
Arka ayak genişliği: 2,5 cm

Kürk rengi sırtta griden koyu kahve-
rengiye kadar değişir. Yanlarda krem, 
karın altında sarımsı açık renktedir. 
Kısa bir kuyruğa sahiptir. Gelengileri 
genelde arka ayakları üzerinde oturur-
ken görürüz. Bozkır ve çayırlarda büyük 
topluluklar halinde yaşarlar. Tarla sin-
cabı olarak da anılır. Gündüz etkindir. 
Toprak altına yuva yapar. Tohum, kök 
ve bitkilerle beslenir. Kış uykusuna 
yatar. Sekiz yıl yaşar. İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu’da görülür.
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YEDİUYUR (Glis glis)

Ön ayak izi

Boyu: 13-19 cm 
Kuyruk uzunluğu: 12-15 cm
Ağırlığı: 70-200 g
Ön ayak uzunluğu: 2 cm
Ön ayak genişliği: 2,2 cm
Arka ayak uzunluğu: 3 cm
Arka ayak genişliği: 2,5 cm

Kürk rengi sırtta gri, karın altında be-
yazdır. İri gözlere ve uzun, tüylü bir 
kuyruğa sahiptir. Geceleri etkindir. 
Gündüzleri ağaç kovuklarında uyuyarak 
geçirir. Yerleşimden uzak bölgelerde 
öncelikle meşe ağaçlarında, yerleşim 
bölgelerinde ise ceviz başta olmak üzere 
meyve ağaçları ve bağ evlerinde gruplar 
halinde barınır. Barındığı kovukları 
metrelerce uzunluğunda labirentlerle 
donatabilir. Fındık, ceviz, meyve, kuş 
yumurtası ve kemirgen yavrularıyla 
beslenir. Kış uykusuna yatar. Yedi yıl 
yaşar. Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
farklı türleri olsa da genelde Türkiye’nin 
kuzeyinde görülür.

Yürüyüş düzeni 
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KÖSTEBEK (Talpa europaea)

Boyu: 11-16 cm 
Kuyruk uzunluğu: 2-4 cm
Ağırlığı: 65-130 g
Arka ayak uzunluğu: 1,5 cm
Arka ayak genişliği: 1,1 cm

Kısa ve kadifemsi tüylerle kaplı kürkü 
siyah renktedir.  Yuvarlak geniş bir göv-
desi vardır. Güçlü ayakları ve büyük tır-
nakları sayesinde iyi bir kazıcıdır. Çayır, 
geniş yapraklı seyrek ormanlar ve tarım 
arazilerinde görülür. Genellikle sabah 
etkindir. Yaşamını yer altında geçirir. 
Böcek, larva ve kurtlarla beslenir. Yedi 
yıl yaşar. Trakya ve Kuzey Anadolu’da 
görülür.

Arka ayak izi Yürüyüş düzeni 
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ORMAN FARESİ (Apodemus sylvaticus)

Ön ayak izi

Arka ayak izi Yürüyüş düzeni 

Kuyruk uzunluğu: 7-11 cm
Ağırlığı: 13-27 g
Ön ayak uzunluğu: 1,2 cm
Ön ayak genişliği: 0,4 cm
Arka ayak uzunluğu: 2,1 cm
Arka ayak genişliği: 0,5 cm

Kürk rengi sırt ve yanlarda gri kahveren-
gi, karın altında gri beyazdır. Oldukça 
büyük göz ve kulaklara sahiptir. Açık 
arazilerde, tarlalarda ve çayırlarda görü-
lür. Gün boyunca aktiftir. Tahıl, fındık, 
meyve, böcek ve kurtçuklarla beslenir. 
20 ay yaşar. Türkiye’nin genelinde gö-
rülebilir.
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ARAP TAVŞANI (Allactaga williamsi)

Boyu: 14-19 cm 
Kuyruk uzunluğu: 19-25 cm
Ağırlığı: 60-140 g
Arka ayak uzunluğu: 6-7,5 cm

Kürk rengi sırtta koyu kahverengi, yan-
larda kızılımsı sarıdır. Sırt tüyleri uzun 
ve düzdür. Karın altında ise beyaz tüyle-
re sahiptir. Sarı, kahverengi ve beyazdan 
oluşan üç renkli uzun bir kuyruğa sahip-
tir. Uzun arka bacakları en göze çarpan 
özelliğidir. Bozkır, yarı çöl bölgelerde 
ve yaylalarda görülür. Geceleri etkindir. 
Toprağa açtığı 1,5 metreyi bulabilen 
dehlizlerde yaşar. Otsu bitkiler, bu bit-
kilerin sürgünleri, tohum ve meyvelerle 
beslenir. İki yıl yaşar. Türkiye genelinde 
uygun yaşam ortamına sahip hemen 
hemen her bölgede görülebilir.

Ayak izi
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OKLU KİRPİ (Hystrix indica)

Boyu: 54-81 cm 
Kuyruk uzunluğu: 11-19 cm
Ağırlığı: 10-20 kg
Ön ayak uzunluğu: 5-6 cm
Arka ayak uzunluğu: 9-11 cm

Kürk rengi genelde kahverengidir. Sırt-
tan itibaren başlayan uzun ve sert kılları 
en belirgin özelliğidir. Kayalık yamaçlar, 
kır ve çalılıklarda görülür. Gece etkindir. 
Toprak altına yuva kazar. Bu yuvalarda 
grup halinde barınabilirler. Tek dolaşır-
lar. Bitki kökleri, tohum ve meyvelerle 
beslenir. 17 yıl yaşar. Anadolu’nun daha 
çok batı ve güney kesimlerinde görülür.

Ön ayak izi

Arka ayak izi
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KİRPİ (Erinaceus concolor)

Boyu: 20-30 cm 
Kuyruk uzunluğu: 3 cm
Ağırlığı: 800-1500 g
Ön ayak uzunluğu: 2,5 cm
Ön ayak genişliği: 2,8 cm
Arka ayak uzunluğu: 2,5 cm
Arka ayak genişliği: 2,8 cm

Kirpiyi başka bir hayvanla karıştırmak 
mümkün değildir. Vücudunda her biri 
2-3 cm uzunluğunda yaklaşık 5 ila 7 bin 
diken bulunur. Orman kenarları, tarım 
alanları, park ve bahçelerde görülür. 
Gece etkindir. Solucan, salyangoz ve 
böcek gibi omurgasızların yanı sıra 
meyveyle de beslenir. Sık çalılıklar ve 
çitlerin altıyla ağaç altı oyuklarına yuva 
yapar. Kış uykusu için daha büyük ve 
sağlam yuvaları tercih eder. Toprakta 
ayak izi ve dışkısı dışında larva ararken 
burnuyla açtığı deliklere de rastlanabi-
lir. Ömrü yedi yıldır. Türki-
ye’nin hemen hemen 
her yerinde görülür. 
Güneydoğu’da 
görülen türü ise 
‘uzun kulaklı 
kirpi’dir.

Ön ayak izi
Arka ayak izi

Yürüyüş düzeni 
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GEYİK (Cervus elaphus)

Boyu: 180-205 cm 
Kuyruk uzunluğu: 15 cm
Ağırlığı: Dişiler 75-120 kg, erkekler 
110-220 kg
Ön ayak uzunluğu: Dişilerde 6 cm, 
erkeklerde 9 cm
Ön ayak genişliği: Dişilerde 4-4,5 
cm, erkeklerde 6 cm
Arka ayak uzunluğu: Dişilerde 6 cm, 
erkeklerde 9 cm
Arka ayak genişliği: Dişilerde 4-4,5 
cm, erkeklerde 6 cm

Kürk rengi yazın kırmızımsı bir kahve-
rengi, kışınsa gri kahverengidir. Bacak-
larının rengi griye yakın, karnının altı 
ise beyaz renktedir. Sarımtırak kahve-
rengi renkteki kısa kuyruğunun 
etrafını açık kırmızıya çalan sarı 
bir ‘ayna’ çevreler. Dişilerin 
boynuzu yoktur. Erkeklerin ise 
büyük çatallı boynuzları vardır. 
Boynuzları her yıl mart nisan ay-
larında düşer. Eylül ekim aylarındaki 
çiftleşme dönemine kadar boynuzları 
yeniden gelişir. Orman içi açıklık alan-
larda ve orman tarım arazisi sınırında 
gruplar halinde görülür. Ormanın kuytu 
ve sessiz yerlerinde barınır. Ağaç ve 
bitki yaprakları, taze sürgünler, likenler, 
mantarlar ve meyvelerle beslenir. 13 yıl 
yaşar. Türkiye’nin kuzey, güney ve batı-
sında görülür.

Erkek 
ayak izi

Dişi ayak izi

Yürüyüş düzeni 

Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi



ALAGEYİK (Dama dama)

Boyu: 145-155 cm 
Kuyruk uzunluğu: 20 cm
Ağırlığı: Dişiler 30-50 kg, erkekler 
60-110 kg
Ön ayak uzunluğu: 7,5 cm
Ön ayak genişliği: 4,5 cm
Arka ayak uzunluğu: 7,5 cm
Arka ayak genişliği: 4,5 cm

Yazın kürkünde kızıl kahverengi üzerine 
beyaz beneklere rastlanır.  Vücudunun 
alt kısmı açık renklidir. Sırttan kuyruk 
ucuna kadar siyah bir çizgi uzanır. Ya-
zınsa kürkünün rengi gri kahverengiye 
döner ve beyaz benekler belirsizleşir.  
Uzun bir kuyruğu vardır. Kuyruk et-
rafında beyaz bir ‘ayna’ göze çarpar. 
En göze çarpan özelliklerinden biri de 
sadece erkek alageyikte görülen, kürek 
kadar geniş boynuzlardır. Her yıl mart 
nisan aylarında boynuzları düşer. Ağus-
tos ayına kadar boynuzu yeniden gelişir. 
Dişiler boynuzsuzdur. Gece ya da saba-
hın erken saatlerinde etkindir. Bitkilerin 
yaprakları ve taze sürgünlerin dışında 
çeşitli meyvelerle de beslenir. Ömrü 
18 yıldır. Türkiye’de Antalya, Muğla ve 
İzmir’deki koruma alanlarında yaşar.

Yürüyüş düzeni 

Ayak izi
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KARACA (Capreolus capreolus)

Boyu: 90-135 cm 
Kuyruk uzunluğu: 3 cm
Ağırlığı: 15-35 kg
Ön ayak uzunluğu: 5 cm
Ön ayak genişliği: 3 cm
Arka ayak uzunluğu: 5 cm
Arka ayak genişliği: 3 cm

Yaz aylarında kürkünün rengi sırtta 
ve yanlarda kızıl kahverengidir. Karın 
bölgesi ise daha açık renktedir. Kışın 
ise gri renkte, daha sık ve kalın tüyler-
le kaplıdır. Sadece erkek karacalarda 
boynuz vardır ve yaşlandıkça bu boynuz 
dallanır. Diğer geyiklerde olduğu gibi 
her sene boynuzları düşer. Karacalar-
da bu dönem eylül ekim arasındadır. 
Boynuzlar ilkbaharda yeniden çıkmaya 
başlar. Çalılık alanlar, açık alanlara 
sahip yaprak döken ormanlar ve tarım 
alanlarının yakınlarında görülür. Tek 
ya da grup halinde dolaşır, genelde gün 
doğumunda ve gün batımında aktiftir. 
Fındık, meşe, kavak gibi ağaçların taze 
sürgün ve tomurcuklarının yanı sıra, 
yaprak ve otlarla da beslenir. 15 yıl 
yaşar. Türkiye’nin kuzey kesiminde ve 
güneyindeki birkaç alanda görülür.

Yürüyüş düzeni 
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Ayak izi
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CEYLAN (Gazella subgutturosa)

Boyu: 90-120 cm 
Kuyruk uzunluğu: 20 cm
Ağırlığı: Dişiler 22-40 kg, erkekler 
18-33 kg
Ön ve arka ayak uzunluğu: 
5-5,5 cm 
Ön ve arka ayak genişliği: 4 cm

Kürk rengi boyun, baş ve sırtta kahve-
rengiden beje doğru çeşitli tonlardadır. 
Karın hattından, kuyruk sokumuna kadar 
uzanan bölge açık beyaz renktedir. Karın 
kısmında kahverengiden beyaz renge 
geçiş oldukça belirgindir. Siyah kuyruğu 
beyaz arka kısmıyla karşıtlık oluşturur. 
Sadece erkeklerin boynuzları vardır. Boy-
nuzları ‘s’ şeklinde geriye doğru eğimli ve 
uçları öne doğru kavislidir.  Az engebeli 
bozkırları, yarı çölleri ve seyrek ağaçlı 
yerleri sever. Otlar, yüzeysel köklü bitki-
ler, çalıların yeni sürgünleri ve yaprakları 
ile beslenir. 13 yıl yaşar. Türkiye’de Gü-
neydoğu Anadolu’da görülür. 

Ayak izi
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ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ (Rupicapra rupicapra)

Boyu: 135 cm 
Kuyruk uzunluğu: 10 cm
Ağırlığı: Dişiler 25-42 kg, erkekler 
30-50 kg
Ön ayak uzunluğu: 6-6,5 cm
Ön ayak genişliği: 4,5 cm
Arka ayak uzunluğu: 6-6,5 cm
Arka ayak genişliği: 4,5 cm

Kürkü kışları koyu kahverengi, yazları 
kızıl kahverengidir. Yüzü açık renkli-
dir. Yüzünün her iki tarafında ağızdan 
gözlere ve boyuna kadar ulaşan koyu 
kahverengi şeritlere sahiptir.  Kısa siyah 
bir kuyruğu vardır. Hem erkekler hem 
de dişiler arkaya doğru kıvrım yapan 
kısa boynuzlara sahiptir. Yazın orman 
sınırının üzerindeki kayalık yerlerle de-
rin vadileri tercih eder, kışın 
orman içindeki sarp vadi-
lerde yaşar. Ot, yaprak, 
dal ve sürgün temel 
besinidir. 15 yıl yaşar. 
Kuzeydoğu Anado-
lu’da yüksek dağlarda 
görülür.
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Ayak izi
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YABAN KEÇİSİ (Capra aegagrus)

Boyu: 130-150 cm 
Kuyruk uzunluğu: 13 cm
Ağırlığı: Dişiler 25-55 kg, erkekler 
45-90 kg
Ön ayak uzunluğu: 7 cm
Ön ayak genişliği: 5 cm
Arka ayak uzunluğu: 7 cm
Arka ayak genişliği: 5 cm

Yazın kürk rengi kırmızımsı kahve-
rengiden, kahverengimsi griye kadar 
değişir. Kışınsa soluk gridir. Erkeklerde 
enseden sırta ve omuzdan ön ayaklara 
kadar uzanan siyah bir hat bulunur. 
Karın hattında da siyah bir şerit uzanır. 
Ergin erkeklerde çene altında siyah kıllı 
uzun bir sakal bulunur. Dişilerin küçük 
bir boynuzu, erkeklerin ise geriye doğru 
kıvrılan ve 150 cm’ye kadar ulaşabilen 
iri boynuzları vardır. Yaban keçilerinde 
boynuzdaki her halka bir yaşı ifade eder. 
Sarp kayalık ve bodur çalıların olduğu 
ormanlık ve dağlık alanlarda görülür. 
Gündüz etkindir. Ot, yaprak, taze sür-
gün ve meyvelerle 
beslenir. 16 yıl ya-
şar. Anadolu’nun 
güney ve doğu 
kesimlerinde 
görülür.

Ayak izi
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ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelini)

Boyu: 128-140 cm 
Kuyruk uzunluğu: 13 cm
Ağırlığı: Dişiler 35-45 kg, erkekler 
55-67 kg
Ön ayak uzunluğu: 5,5-6 cm
Ön ayak genişliği: 4,5-5 cm
Arka ayak uzunluğu: 5,5-6 cm
Arka ayak genişliği: 4,5-5 cm

Kürk rengi kırmızımsı kahverengidir. 
Karın altı ve bacakları beyazdır. Erkek-
lerde iki yaşından itibaren boyun ve 
göğüste siyah uzun kıllı bir yele oluşur. 
Erkekler yaşlandıkça her iki sırtın ya-
nında beyaz bir leke oluşur. Erkeklerin 
yana ve geriye kıvrılan kalın bir boynuzu 
vardır. Dişilerde boynuz bulunmaz. Sarp 
ve derin vadilerin olduğu kıraç alanlarda 
görülür. Gündüz etkindir. Gölgeli ya-
maçlarda, kaya diplerinde, vadi taban-
larında barınır. Otlar, bitki kökleri 
ve yumrularıyla beslenir. 16 yıl 
yaşar. Nadiren de olsa, Orta ve 
Doğu Anadolu’da görülebilir.

Yürüyüş düzeni 

Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi

Ayak izi
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YABAN DOMUZU (Sus scrofa)

Boyu: 90-200 cm 
Kuyruk uzunluğu: 25 cm
Ağırlığı: 35-145 kg
Ön ayak uzunluğu: 8,5 cm
Ön ayak genişliği: 7 cm
Arka ayak uzunluğu: 8,5 cm
Arka ayak genişliği: 7 cm

Büyük bir kafanın devamında düz bir 
vücuda sahiptir. Kısa ve güçlü bacakları 
vardır. Kürkü kışın daha sık ve uzun 
tüylüdür. Yavrular açık kahverengi üze-
rine koyu kahverengi şeritli, gençler ise 
kahverengi renkte bir kürke sahiptir. 
Kürk rengi yetişkinlerde koyu gridir. 
Ormanlar, sazlıklar, göl kenarları ve 
tarım arazilerinde görülür. Geceleri 
aktiftir. Kışları gündüz de görülür. Dişi-
ler ve gençlerden oluşan gruplar halinde 
dolaşırlar. Orman ve sazlıkların sık 
yerlerinde barınır. Bitki kökleri, meyve, 
böcek ve solucanla bes-
lenir. 20 yıl yaşar. 
Türkiye’nin 
hemen hemen 
her yerinde 
görülür. 

Yürüyüş düzeni 

Ayak izi
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1

1

2

2

3

3

1) Geyik 
2) Yaban domuzu
3) Karaca

1) Tilki 
2) Köpek 
3) Kurt

Köpekgillerin ön ayakta beş, arka ayakta dört parmakları vardır. Ön ayak birinci parmakları işlevsel 
olmadığı için izde görülmez. Tilkinin, kurt ve çakala göre daha dar ve uzun bir ayak izi olur. Şekilde 
görüldüğü gibi, arka parmakları ucundan bir hat çizildiğinde tilkinin ön parmakları bu hattın önünde kalır.

AYAK İZİ AYIRIMI
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4,5 cm

4,5 cm

15 cm

Yaban tavşanı izi Kaya sansarı izi

MEMELİLERİN KAR VE ÇAMURDAKİ AYAK İZLERİ    
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1) Kedi izi 
a- Yaban kedisi    b- Evcil kedi 
c- Yürüyen    d- Kaçan    e- Oturan 

2) Yürüyen vaşak izi

3,5 cm

8 cm

6 cm

a

b

c

d

e

3 cm

MEMELİLERİN KAR VE ÇAMURDAKİ AYAK İZLERİ    
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1) Bozayı izi 2) Tilki izi  
a- Sürünen    b- Avlanan  
c- Kaçan    d- Yürüyen 

25 cm

5 cm

b

ca d

MEMELİLERİN KAR VE ÇAMURDAKİ AYAK İZLERİ    
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1) Su samuru izi  
a- Yürüyen    b- Sıçrayan    c- Kaçan 

2) Koşan porsuk izi

6,5 cm

8 cm

7 cm

b

a c

MEMELİLERİN KAR VE ÇAMURDAKİ AYAK İZLERİ    
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1) Geyik izi  2) Alageyik izi  
3) Karaca izi  
4) Yaban domuzu izi  
a- Yürüyen    b- Sıçrayan

5) Çengel boynuzlu dağ keçisi izi 
6) Yaban keçisi izi   

5

1 2 3 4

4

4 a 4 b

7 cm

6

8 cm

6 cm

MEMELİLERİN KAR VE ÇAMURDAKİ AYAK İZLERİ    
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1) Alageyik izi    
a-Kaçan 
2) Geyik izi 

3) Karaca izi 
a- Sıçrama sonrası izi     
b- Ani duruş izi  
c- Gevşek topraktaki izi

1

a

b

c

1 a

6,5 cm 5 cm

2

MEMELİLERİN KAR VE ÇAMURDAKİ AYAK İZLERİ    
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Alageyiğin çiftleşme döneminde 
yerde bıraktığı izler (bu alanı 
idrarla işaretler) 

Karacanın yerde ve ağaçta 
bıraktığı işaretler

MEMELİLERİN DOĞADAKİ İŞARETLERİ 



Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi46

Karaca yolu Geyik yolu

MEMELİLERİN DOĞADAKİ İŞARETLERİ 
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Geyiğin (1), alageyiğin (2), yaban 
koyununun (3) ağaçlardaki diş 
izleri

Geyiklerin ağaçlarda 
bıraktığı işaretler

3

3

2

2

1

MEMELİLERİN DOĞADAKİ İŞARETLERİ 
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Yaban domuzu yolu Yaban koyunu yolu

MEMELİLERİN DOĞADAKİ İŞARETLERİ 
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Tilki ve porsuk yolu Yaban keçisi yolu

2

MEMELİLERİN DOĞADAKİ İŞARETLERİ 
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Yaban domuzunun yuvarlanma 
ve ağaçtaki sürtünme izleri 

Geyiğin ağaçtaki sürtünme izleri

MEMELİLERİN DOĞADAKİ İŞARETLERİ 
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1) Tilkinin (erkek-dişi) idrar işaretleri
2) Karacanın (erkek-dişi) idrar işaretleri
3) Ada tavşanının dışkısı

Yaban domuzunun işaretleri
a) Diş izleri 
b) Sürtünme izi 
c) Beslenirken bıraktığı işaretler

a

1

2

3

b

c

MEMELİLERİN DOĞADAKİ İŞARETLERİ 
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Tilkinin dışkısıyla bölge işaretlemesi Evcil kedinin tırnak izleri

MEMELİLERİN DOĞADAKİ İŞARETLERİ 
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1) Kirpinin kış yuvası
2) Köstebeğin yuvası

3) Yaban tavşanı yuvaları

1

2

3

MEMELİLERİN DOĞADAKİ YUVA İŞARETLERİ 
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1) Porsuk yuvası 
2) Tilki yuvası 

3) Yaban domuzu yuvası
4) Karaca yuvası

1

2

3

4

MEMELİLERİN DOĞADAKİ YUVA İŞARETLERİ 
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Bozayı inleri 
a) giriş 
b) geçiş 
c) taban

1- Sincap yuvası
2- Fındık faresi yuvası
3- Yediuyur yuvası
4- Cüce fare yuvası 
a- Yaz yuvası    b- Kış yuvası

a

b

c

1

2

3

4 a

4 b

MEMELİLERİN DOĞADAKİ YUVA İŞARETLERİ 
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Vaşak

Porsuk

Kaya sansarı

Bozkurt

Bozayı

MEMELİLERİN DIŞKI ÖRNEKLERİ
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Alaca sansar

Gelincik

Yaban kedisi

Su samuru

Tilki (2 örnek)

Yaban domuzu

MEMELİLERİN DIŞKI ÖRNEKLERİ
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Orman faresi

Alageyik

Karaca

Yaban koyunu

Yaban keçisi

Köstebek
Yaban tavşanı

Sincap Kirpi

Geyik

MEMELİLERİN DIŞKI ÖRNEKLERİ
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Karabaşlı martı
(4 örnek)

Kuş peletlerini memeli dışkılarıyla karıştırmamak gerekir.

Leylek

Atmaca

Kerkenez (2 örnek)

Çakır

Şahin

Karabatak Gri balıkçıl

KUŞ PELETLERİ
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Karaca

Tilki

Kirpi 

Sivri fare

Sincap

Porsuk Sansar

Yaban domuzu

MEMELİLERİN KAFATASI ÖRNEKLERİ



Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi 61

Geyik

Alageyik

Yaban 
koyunu

Karaca

Sığır

MEMELİLERİN BOYNUZ ÖRNEKLERİ
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Sincap tarafından yenmiş 
fındık ve ceviz 

Fare tarafından yenmiş 
fındık ve ceviz

Sincap tarafından yenmiş örnekler Fare tarafından yenmiş örnekler

Yenmiş çam kozalakları örnekleri

MEMELİLERİN BESLENME İŞARETLERİ





TÜRKİYE’DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ

Türkiye’nin hemen hemen her 
yerinde görülür.

İnleri çok girişli 
ve toplamda 100 
metre uzunluğu 
bulabilir.

Vücudunda her biri 2-3 cm 
uzunluğunda yaklaşık 5 ila 
7 bin diken bulunur.

Ön ayakta beş 
arka ayakta dört 

parmakları vardır. 
Ön ayak birinci 

parmakları işlevsel 
olmadığı için izde 

görülmez.

Bir orman 
kedisidir, bu 

yüzden ormanlık 
ve dağlık 

bölgelerde görülür. 

Yaban domuzu

Porsuk

Kirpi
Köpekgiller

Vaşak

TÜRKİYE’DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ  
WWF.ORG.TR

GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ


