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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE RİO+20 SÜRECİ
Ayhan ÇAĞATAY

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parkar Genel Müdürlüğü

24 Şubat 2009 tarihindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu A/RES/64/236 kararına istinaden, 
20-22 Haziran tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde yapılacak olan “BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Dünya Zirvesi” veya kısa adıyla RIO+20’nin ilan edilmiş amacı; sürdürülebilir kalkınmaya olan 
politik adanmışlığın teyit edilmesi, geçmiş Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvelerinin çıktılarının yürü-
tülmesinde bugüne kadar yaşanan süreç ve mevcut boşlukların değerlendirilmesi ile yeni ortaya çıkan 
konuların tespit edilmesidir. Bu bağlamda konferans; birincisi “Sürdürülebilir Kalkınma ve Fakirliğin Azal-
tılması Kapsamında Yeşil Ekonomi”, ikincisi ise “Sürdürülebilir Kalkınmanın Kurumsal Çerçevesi” olmak 
üzere iki temel konuya odaklanacaktır. İşbu iki konu kapsamında yedi tane “Kritik Konu” öne çıkmıştır. 
Bunlar sırasıyla “istihdam, enerji, şehirler, gıda, su, okyanus ve felaketlerdir”. Sürdürülebilir kalkınma 
çevresel, sosyal ve ekonomik bileşenlere sahiptir ve bu kavramların entegre politikalar ile yönetilmesi 
esasına dayanır. Bu bağlamda sürdürülebilir biyolojik çeşitlilik yönetimi olgusu, sürdürülebilir doğal kay-
nak yönetimi olgusu ile birlikte ele alınır ve hem bu yedi kritik konunun hem de genel anlamda konfe-
ransın esas konusu olan sürdürülebilir kalkınmanın tesisinde en stratejik unsurlardan birisi olarak belirir.

20 yıl önce yine Rio’da gerçekleştirilen zirveden, 5 Haziran 2012 tarihinde şemsiye sözleşme niteliğin-
de olan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS) doğmuş ve uluslararası biyolojik çeşitlilik gündeminin 
esas aktörü olmuştur. Bu yılki zirvede BMBÇS’nin amaçları bir kere daha teyit edilecek ve sürdürülebilir 
kalkınma için gerekli ulusal ve uluslararası kurumsal çerçeve masaya yatırılırken öne çıkacaktır. Bu söz-
leşmede BM Çevre Programı’nın (UNEP) daha da güçlendirilmesi ve program yapısından çıkarılarak bir 
örgüt yapısına kavuşturulması da gündem dahilindedir. Bir Dünya Çevre Örgütü kurulması halinde bu 
biyolojik çeşitliliğin ve çevresel kaynakların küresel yönetişiminde bir devrim niteliğinde olacaktır. Aynı 
şekilde Devletlerin kurumsal yapılanmasının da sürdürülebilir biyolojik çeşitlilik yönetimi ile uyumlu ol-
ması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rio+20, Sürdürülebilir Kalkınma, Biyoçeşitlilik

TÜRKİYE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
YARDIMIYLA İZLENMESİ:

NUH’UN GEMİSİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİTABANI

Etem AKGÜNDÜZ1, Emine Sühendan KARAUZ1, Erdal ÖZÜDOĞRU1, Ahmet Ozan ÇEKİÇ1, 

Kamile KALAYCI1

1  T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi, Ankara 

Türkiye; İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz Biyo-coğrafyaları ile bu coğrafyaların geçiş zonlarında 
ve üç kıtanın birleşme noktasında yer alması, farklı iklimsel ve topografik özellikleri gibi nedenlerden 
dolayı biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir konumdadır. Ülkemiz, biyolojik çeşitlilik zengin-
liği bakımından tek başına bütün Avrupa Kıtası ile kıyaslanabilir bir ülkedir. Conservational  International  
2006 yılında küresel ölçekte yürüttüğü bir çalışmada, dünyada sadece Türkiye ve Güney Afrika’nın 35 sı-
cak noktadan üç tanesini aynı anda bir arada bulundurduğunu ortaya koymuştur. Bazı bilim adamlarınca 
ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından birisi sayılan bu zenginliğimizin son yüzyıllarda bazı memeli ve 
bitki türleri yok olurken bazılarının ise nesli tehlike altına girmiştir. 

Son yıllarda birçok gelişmiş ülke bitki ve hayvan tür tespitlerini tamamlamış ve coğrafi bilgi teknoloji-
lerinden yararlanarak türlere ait ilişkisel veri tabanlarını oluşturmuştur. Doğal değerlere ait verilerin sek-
törler arası kullanılmasını sağlamış ve karar destek sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu ülkeler ayrıca, doğal 
değerlerin belirlenmesi, kayıt altına alınması ve korunması konularında etkin alan yönetimini gerçekleş-
tirmişler ve ulusal kalkınma stratejilerini belirlemişlerdir. Buna karşın, Türkiye’de flora ve fauna türlerinin 
tespiti ve kayıt altına alınması çalışmaları oldukça yenidir. Ancak günümüzde Türkiye’de biyolojik çeşit-
liliğin izlenmesi ve gerektiğinde acil önlemler alınması amacıyla bir izleme sisteminin ve veritabanının 
oluşturulması gerekliliği bu konuda çalışan tüm kişi ve kuruluşlarca anlaşılmış durumdadır. 

Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi tarafından bu koşullarda geliştirilen Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik 
Veritabanı; internet tabanlı, kamuoyuna açık, üyelerin kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebil-
diği, biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik bir veritabanıdır. Söz konusu Veritabanında “türler”, “habi-
tatlar” ve “alanlar” özelinde sorgulama yapılabilmektedir. Bu veritabanı ile Türkiye biyolojik çeşitliliğinin 
izlenmesi ile ilgili veriler, ilk kez bir araya getirilmiştir. Veri tabanına sınırsız sayıda biyolojik çeşitlilik verisi 
girilebilmektedir. Sistemdeki biyolojik çeşitlilik verileri; incelenmek istenilen alan, bölge, habitat tipi ya 
da korunan alanlardan süzülebilmektedir. Türlerin dağılım haritalarına ulaşılabilmekte, türlerin kırmızı 
liste statülerindeki zaman içerisindeki değişimleri izlenebilmektedir. Veritabanında yer alan ülkenin bü-
tün türlerinin popülasyonlarının zaman içerisindeki değişimleri ve korunan alanların zaman içerisindeki 
değişimleri gözlemlenebilmektedir. Bitki ve hayvan türlerine yönelik popülasyon ve kırmızı liste katalog-
ları oluşturulmuş durumdadır.

Veritabanı; ulusal çapta ülkemiz biyolojik çeşitliliğine ait verilerin bir araya getirildiği, izlendiği ve sor-
gulandığı en büyük ve gov uzantılı tek veritabanıdır. Günümüz itibariyle veritabanında 400.000 satır 
biyolojik çeşitlilik verisi yer almaktadır. Böylece; oldukça zengin bitki ve hayvan tür kaynaklarına sahip 
olan Türkiye, küreselleşme sürecinde yükselen değer olan çevre koruma ve alan yönetimi için gerekli 
karar destek mekanizmasını sağlayarak, biyolojik çeşitliliğin devamını sağlayacaktır. Bitki ve hayvan tür-
lerine ait öznitelik ve mekansal verilerin yer aldığı Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı ile, doğal 
kaynaklara ilişkin yönetim kararlarının, tek elden yürütülmesi, doğru ve zamanında gerçekleşmesi çevre 
koruma ve izleme faaliyetlerinin hız kazanması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar, habitat, coğrafi veritabanı, izleme.
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BOZKIR EKOSİSTEMLERI
Prof.Dr.Latif KURT, Arş.Grv.Ebru Özdeniz

Arş.Grv.Ayşenur Kayabaş, Arş.Grv.Beste Gizem Özbey

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi A.B.D. 

Bu çalışmada, yazın kuruyan, kışı dinlenme halinde geçiren ve genellikle asidik olmayan topraklarda 
gelişen, yastık teşkil eden kamefitler ile tek yada çok yıllık  Gramineae’lerin halim olduğu,  antropojen ka-
rakterli sekonder bir vejetasyon tipi olan  step (bozkır) vejetasyonunun  yurdumuzdaki dağılışı, biyolojik 
çeşitlilik ve biyogenetik rezerv özellikleri, kökeni (step vejetasyonunun tarihi geçmişi), bitki coğrafyası 
bakımından yeri, yüksekliğe bağlı olarak değişimi, fizyonomik açıdan step tipleri, step’in edafik ve  iklim-
sel özellikleri ile step vejetasyonunu tehdit eden unsurlar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Step (Bozkır)  Ekosistemi, Biyogenetik Rezerv, Türkiye.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİMİZE ETKİLERİ
C. Can Bilgin

ODTÜ Biyoloji Bölümü

Yerkürenin uzun jeolojik tarihi boyunca iklim sisteminde birçok doğal değişim olmuştur. Ancak gü-
nümüzde, doğal değişim sürecine göre çok daha hızlı gelişen ve insan etkinlikleriyle doğrudan ilintili 
bir “İklim Değişikliği” kavramı ile karşı karşıyayız. Atmosfere salınan sera gazı miktarlarındaki artışın et-
kisiyle yüzey sıcaklıklarında ve yağışlarda önemli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Sera gazı salınımına, 
ekonomik gelişmelere, çevresel çözümler üretilmesine ve bunların uygulanmasına bağlı projeksiyonlar, 
Türkiye’yi de ciddi boyutlarda etkileyecek görünmektedir. Öngörülen değişimler, özellikle batı ve güney 
kesimlerde yıllık ortalama sıcaklıklarda artış ve yağışlarda düşüş şeklindedir. Buna yoğun anlık yağış ve 
sel baskınları, sıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi aşırı hava olayları sıklığının artışını da ekleyebiliriz. Bu 
değişimin, ekonomik ve toplumsal etkilerinin yanı sıra olası ekolojik etkileri de önemlidir. Türkiye’nin 
zengin biyoçeşitliliğini oluşturan birçok türün yayılışlarında, fenolojilerinde, populasyon dinamiklerinde 
ve genetik havuzlarında beklenen kaymalar, yok olma riskini de arttıracaktır. Yapılan modellemeler bazı 
endemik bitkilerimizin ve asli orman ağaçlarımızın ciddi olarak etkileneceğini göstermiştir. İklim değişik-
liğinin ülke biyoçeşitliliğine olumsuz etkilerini azaltmak için, değişimi daha iyi anlamaya çalışma, mevcut 
değişimi dikkatle izleme ve uyum için akılcı önlemler geliştirme başlıkları altında bir eylem çerçevesi 
önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: İklm Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, İzleme

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN  EKONOMİK DEĞERİ VE BİYOEKONOMİK
KALKINMA MODELİNE KATKISI

Prof. Dr. Nazif KOLANKAYA

Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji A.B.D. Emekli Öğretim Üyesi Biyogüvenlik ve BiyoEkonomi Derneği Yö-
netim KuruluBaşkanı 

Biyolojik çeşitlilik veya kısa yazılımıyla biyoçeşitlilik canlıların ve bunların içinde yer aldığı ortamla-
rın(ekosistemlerin) farklılaşması sonucu ortaya çıkan dinamik bir süreçtir. Biyoçeşitlilik insan yaşamı için 
önemli ekonomik değerler yaratmanın yanı sıra toprak erozyonlarının engelenmesi, suların temizlenme-
si, iklimlerin düzenlenmesi gibi ekolojik değeri olan hizmetleriyle yaşamın sürdürülebilirliği bakımından 
da ayrı bir önem taşır. Yapılan bazı tahmini hesaplamalar biyoçeşitliliğin verdiği ekolojik hizmetlerin kü-
resel ölçüde dünyada  yarattığı yıllık ekomomik değerin ortalama 33 trilyon A.B.D $   olmak üzere 16- 54 
trilyon A.B.D $  arasında değiştiğini göstermektedir.  Dünya genelindeki yıllık ulusal gelir ortalamasının 
A.B.D 18 trilyon US$ olduğu düşünüldüğünde biyoçeşitliliğin yaratığı küresel ekonomik değerin önemi 
daha iyi anlaşılmaktadır. Başta bitkisel biyoçeşitliğin dolayısıyla da  bitkisel genetik kaynakların dünya 
üzerindeki varlığının korunması ve saklanması gezegenimizdeki yaşamın sürdürülebilirliği açısından eko-
lojik bir öneme sahip olmakla beraber bu kaynaklardan üretilen ürünlerin küresel ekonomi temelinde 
önemli bir pazar değeri (500-800 milyar A.B.D$ arasında değişen) olduğu da unutulmamalıdır. Petrokim-
ya sektörünün küresel ekonomideki payının 500 milyar A.B.D$,  komputer–iletişim sektörü için bu değe-
rin 800 milyar A.B.D$ dolaylarında olduğu düşünüldüğünde, biyoçeşitliliğe dayalı genetik kaynakların 
ekonomideki yeri ve önemi daha iyi anlaşılır. Bu bakımdan 1980’li yıllardan dünya kamuoyunun ilgisini 
çekmeye başlayan biyoçeşitlilikteki azalmayı önlemek üzere biyoçeşitliliğin korunmasını temel alan ulus-
lararası düzenlemelerin, çevresel olduğu kadar ekonomik yanı da bulunduğu unutulmamalıdır. 

Söz konusu yasal düzenlemelere ek olarak çevre ve insan sağlığının korunmasında uluslararası ka-
bul gören bir başka etkinlik de çevre dostu sürdürülebilir ekonomik model arayışıdır. Biyolojik süreçlerle 
biyomateryallerden üretilen mal, enerji ve hizmet gibi ürünlerin ticari dağılım ve tüketimini ele alan ve Bi-
yoEkonomi olarak  adlandırılan modelin sürdürülebilirlik katsayısı petrole dayalı kimya konvansiyonel 
modelden daha yüksektir. 1980’li yılların başından itibaren Moleküler Biyoteknolojide(Modern Biyotek-
noloji’de) ortaya çıkan gelişmeler günümüzde modern BiyoEkonomi’nin itici gücünü oluşturmaktadır. 
Modern biyoteknolojik süreçlerin ürün-maliyeti, ürün-çeşitliliği ve rekabet-edilebilirlik temellerinde sağ-
ladığı avantajlar bu süreçlerin gelişmesinde etkin rolü bulunan genetik kaynaklara ilgiyi büyük oranda 
artırmıştır. “Kalıtımsal birimler içeren gerçek ya da potansiyel değere sahip biyolojik materyaller” olarak 
tanımlanan genetik kaynaklardan yeni katma değerler üretebilecek sermaye gücü ve teknolojik biriki-
min gelişmiş ülkelerin, genetik kaynak zenginliğinin de gelişmekte-olan ülkelerin elinde olması gene-
tik kaynaklara erişim ve bunlardan elde edilecek yararların eşit ve adil paylaşımı konusunda ulusal ve 
uluslararası düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır; Bu paylaşımda birinci grupta yer alan ülkeler 
biyoteknolojik bilgi ve deneyim birikimleriyle daha avantajlı konumdadırlar. Genetik kaynaklardan yeni 
ve yüksek katma değerli ürün üretmek üzere gerçekleştirilen  biyoteknolojik AR-GE çalışmalarının gerek 
süre gerekse maliyet açısından konvansiyonel AR-GE çalışmalarından daha avantajlı olması bu kaynakla-
rı, bunları kullanabilme potansiyeline  sahip kuruluş ve ülkeler için daha önemli kılmaktadır. Tür temelin-
de dünya üzerinde 13-14 milyon olduğu tahmin edilen ancak 1.4 milyonu tanımlanmış bulunan biyoçe-
şitliliğin genetik kaynak olarak biyoteknolojik çalışmalara ve sonuçta BiyoEkonomi’ye önemli kazanımlar 
sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Genetik Kaynak, BiyoEkonomi, Biyoteknoloji
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İNSAN SAĞLIĞI VE BİTKİLER 
Prof. Dr. Ayşegül GÜVENÇ

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan Ankara

Vücudumuz bize ağrılar ve sızılarla bir şeylerin yolunda gitmediğini, kaybolduğunu haber verene ka-
dar birçoğumuz sağlığın ne olduğu konusunu düşünmeyiz. Sağlık, hastalık ve rahatsızlık durumlarının ol-
maması şeklinde algılanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı: “tam bir fiziksel, akli ve toplumsal esenlik 
durumudur; sadece hastalığın ve maluliyetin yok olması değildir” şeklinde tanımlamaktadır. İnsan için 
en değerli kavram olan sağlığın sürdürülebilmesi ve/veya yeniden kazanılabilmesi için birçok araştırma 
yapılmakta ve sonuçları toplumla paylaşılmaktadır. Bu araştırmalar yapılırken temel iki ilaç kaynağından 
birisi olan tıbbi bitkiler, en eski ve son zamanlarda üzerinde en çok durulanıdır. 

Sanayileşmeyle birlikte bitkilerle tedavi dünya çapında önemini kaybetmiş gibi görünmesine rağmen, 
birçok bitki,  bitki türevi ilaç ve bitkisel ilaç dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanlar tarafından 
halen kullanılmaktadır. Çin (Geleneksel Çin Tıbbı), Hint (Ayurveda) ve Japon (Kampo) geleneksel tıbbı 
hakkında yazılı pek çok kaynak mevcuttur. Geleneksel kullanım yanında gelişen teknoloji ve yoğun olarak 
gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, bitkilerin kimyasal yapılarına ilişkin birçok bilinmeyeni açıklığa kavuş-
turmuş ve bu kimyasalların biyolojik etkilerinin varlığını doğrulamıştır. 

Geleneksel bilgiler yazılı kaynaklardan daha eskidir ve bu bilgiler ağızdan ağıza, daha sonra ise yazılı 
kaynaklar aracılığıyla günümüze kadar gelmiştir. M.Ö. 3000 yıllarında yazıldığı tahmin edilen, Sümer ve 
Asur tabletleri ilk yazılı kayıtlardandır. Ninova kitaplığında saklanmış olan 300 000 kadar tabletten bir 
bölümü tedavi, ilaçlar ve droglar ile ilgilidir. Bu kayıtlara göre, ilaçların önemli bir bölümü bitkisel drog-
lar ile hazırlanmaktadır. İlaç şekli olarak dekoksiyon, maserasyon, lapa, merhem, süppozituvar ve şurup 
gibi şekillere rastlanmaktadır. Sıvağ olarak bira, şarap ve tereyağı gibi maddelerin kullanıldığı kayıtlıdır. 
Bugünkü bilgilerimize göre, Mezopotamya uygarlığı döneminde bilinen bitkisel drogların miktarı 250 ci-
varındaydı. Anadolu, binlerce yıldır çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış, değişik kültürlerin tanıştığı, 
kaynaştığı kıtalararası bir köprüdür. Bu tarihsel konumuyla birlikte “Türkiye Florası”na göre, Türkiye 174 
familyaya ait 1251 cins ve 12.000’den fazla tür ve türaltı takson (alt tür ve varyete) ile oldukça zengin 
bir floraya sahiptir. Ülkemizdeki endemik olan alt tür ve varyeteleri dâhil ettiğimizde toplam endemik 
takson sayısı 3750’den fazla olmaktadır. 

Ülkemiz florasının ilaç endüstrisinde değerlendirilme olanağı bulması hem bilim insanları hem de ilaç 
sanayi açısından önemlidir. Bir maddeyi ilaç olarak değerlendirebilmek için o maddenin uygun dozunun 
belirlenmesi ve uygun farmasötik formülasyonun hazırlanması gerekir. Aynı şart tıbbi bitkiler için de 
geçerlidir. Bitki veya bitkisel ekstreler de etkili, güvenli, stabilitesi yüksek ve kullanımı kolay ilaç formü-
lasyonları şeklinde halka sunulmalıdır. Bitkisel preparatlarda standardizasyon temel koşuldur. T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nca hazırlanan ve Resmi Gazete’de 06.10.2010 tarih ve 27721 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe 
giren “Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliği”, ülkemizde bitkisel tıbbi ürünleri kullanacak kişile-
rin sağlığı ve güvenliği düşünülerek, bu tip ürünlerin ruhsatlandırılması, etkinlik, güvenlilik ve kalitesi ile 
ilgili uyulması gerekli olan usul ve esasların belirlenmesini amaçlamıştır. Tarihsel kültür zenginliği bitki 
çeşitliliğindeki zenginlik ve coğrafik koşulların elverişliliği ile bilimsel bilgi birikimi birleşince, Türkiye tıb-
bi bitkilerin yetiştiriciliği ile ham drog, etkin ve yardımcı madde üretiminde dünyada söz sahibi olabilecek 
bir ülkedir. 

Anahtar Sözcükler: İnsan Sağlığı, Tıbbi Bitkiler, Geleneksel Bilgi

İSTANBUL’UN ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜ
Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik A.B.D.

İstanbul toprak çeşitliliği, iki deniz ve iki kıta arasındaki coğrafi konumu (Karadeniz kıyılarından nemli 
ve soğuk iklim ile Marmara Denizi’nin daha sıcak Akdeniz ikliminin etkisi altında), topografyası ve yüz-
yıllara dayanan geleneksel arazi kullanımı nedeniyle olağanüstü bir biyoçeşitlilik içerir. İstanbul yaklaşık 
511.000 ha alan üzerinde yaklaşık 2500 bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bitki türlerinin sayısı ve habitat 
çeşitliliği bakımından İstanbul, Hollanda ve İngiltere’den çok daha zengindir.

 Bir şehrin, bölgenin ya da bir ülkenin bitki örtüsünün değerlendirilmesinde barındırdığı endemik bitki 
sayısı çok önemli bir kriterdir. İstanbul’da doğal olarak yetişen bitkilerden 39’u endemiktir, yani dünyanın 
başka hiçbir yerinde doğal olarak yetişmez. Bunlardan 18’i yalnızca İstanbul il sınırları içinde yetişir, 21’i 
ise nispeten daha geniş bir dağılım gösterir.

İstanbul’da doğal olarak yetişen bitkilerden 18’i, Türkiye’nin taraf olduğu Bern Sözleşmesi gereği ko-
rumakla yükümlü olduğu bitkilerdir.

İstanbul il sınırları içinde yaklaşık 250 nesli tehlike altında bitki türü tespit edilmiştir. Başka bir deyişle 
İstanbul florasının 1/10’u yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır.

İstanbul’un önemli bitki alanları: İstanbul olağanüstü zengin bir habitat çeşitliliğine ev sahipliği ya-
par; kalkerli meralar, kıyı kumulları, sulak alanlar, fundalıklar, kayın-meşe-gürgen ormanları, meşe balta-
lık ormanları ve turbalıklar vb. Örneğin İstanbul, Türkiye’nin ve Doğu Avrupa’nın en zengin fundalıklarına 
sahiptir. Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD), İstanbul Üniveristesi Eczacılık Fakültesi ile işbirliği içinde 
İstanbul’un olağanüstü zengin doğal alanlarının öneminin farkına varılması ve koruma altına alınması 
amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.. Uzun yıllara dayanan bu çalışmalar sonucu İstanbul il sınırları içinde 
7 Önemli Bitki Alanı belirlenmiştir. Bu alanları tanıtan broşür, poster ve kitaplar yayınlanmıştır. 
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JEOLOJİK MİRAS OLARAK MAĞARALAR VE KORUMA ÇALIŞMALARI: 
İNÖNÜ MAĞARASI (EĞİRDİR, ISPARTA) ÖRNEĞİ

Caves as geological heritages and their conservation: 
Inonu Cave (Eğirdir, Isparta) Case

Selim ERDOĞAN
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mağara Koruma Şubesi

ÖZET

Isparta ili, Eğirdir ilçesi sınırları içerisinde bulunan İnönü Mağarası, Toros Karst Kuşağı’nın orta kesi-
minde oluşmuş bir jeolojik miras unsurudur. Torosların bu kesiminin karmaşık jeolojik yapısına bağlı ola-
rak, Antalya napları ile Anamas-Akseki otoktonunun sınırına yakın bir noktada gelişen mağara, sediman-
tolojik - hidrolojik süreçlerin kontrolü altında mağara oluşumları açısından önemli ölçüde zenginleşmiş-
tir. Mağara günümüzde vadoz özellik taşımakta, mağara içi çökelme yapılarının oluşumu da sürmektedir. 
Antik Pisidia bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle definecilerin ilgisini çeken mağara, ulaşımın kolaylığı 
nedeniyle kontrolsüz bir çevresel yıkıma maruz kalmaktadır. Biyolojik çeşitlilik açısından herhangi bir 
kaynak değere sahip olmasa da, içerisindeki jeomorfolojik zenginlik ve karşı karşıya bulunduğu insan kö-
kenli tehditler nedeniyle İnönü Mağarası öncelikli olarak koruma altına alınması gereken bir doğal miras 
öğesidir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, İnönü Mağarası’nın 2873 sayılı Milli Parklar 
Kanunu kapsamında “Tabiat Anıtı” olarak tescillenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnönü mağarası, Isparta açısı, Jeolojik evrim, Tabiat anıtı

ABSTRACT

The Inonu Cave, which is located in Eğirdir, Isparta province, is a geological heritage element formed 
in the central part of the Taurus Karst Belt. Depending on the complex geological structure, the cave be-
ing formed at the boundary of Antalya nappes and the Anamas-Akseki platform, is enriched significantly 
as regards cave accessories under the control of sedimentological-hydrological processes. Today, the 
cave has vados character where in-cave depostional dynamics continue. As the cave is located in Antio-
chea Pisida region, Inonu Cave is attracting treasure seekers’ attention. Hence the easiness of access to 
the cave accelerates the environmental degradation.  Although it doesn’t have a significant biodiversity 
value, Inönü Cave is a natural heritage item having priority of protection because of its geomorphologi-
cal richness and anthropogenous threats. As a result of technical-legislative assessments, the cave is 
proposed to be protected as “Nature Monument” according to the Law of National Parks.

Keywords: İnönü cave, Isparta angle, Geological evolution, Nature monument

GİRİŞ

Doğal miras kavramı günümüz çağdaş doğa koruma yaklaşımlarının temelini oluşturan çok önemli 
bir başlangıç noktası haline gelmiştir. Doğal miras “bilimsel ya da estetik açıdan evrensel boyutta de-
ğer taşıyan fiziksel veya biyolojik oluşumların meydana getirdiği doğal yapılar” olarak tanımlanmaktadır 
(UNESCO, 1972). Koruma önceliği taşıyan bu alanların gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde iletilebilmesi 
amacıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültürel Örgütü (UNESCO) çatısı altında 1972 yılında imzala-
nan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme ile bu koruma çabasına uluslararası 
boyut kazandırılmıştır. 

Günümüzde kısaca Dünya Mirası Koruma Sözleşmesi olarak da adlandırılan bu belgenin ikinci mad-
desinin ikinci paragrafında doğal miras olarak tanımlanan yapılara da açıklık getirilmekte, tanımlama 
içerisinde “jeolojik ve fizyografik oluşumlar” ifadesine yer verilmektedir (UNESCO, 1972). Bu açıklama ile 
bilimsel veya estetik değer taşıyan jeolojik yapılar da korunması gereken doğal miras unsurları arasında 
yer almıştır.

Zagorchev (2008) son elli yılda şekillenen ve bugün “insanlığın ortak mirası” ifadesini esas alan yakla-
şımın minerallerin, kayaçların, yer şekillerinin, peyzajın, bitki ve hayvan türlerinin kuşaktan kuşağa akta-

rılması gereken zenginlikler olduğu kabulüne dayandığını ifade etmektedir. Bu kavram ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde sürdürülebilir gelişme düşüncesinin bir parçasıdır (Zagorchev, 2008).

Jeolojik miras kavramı en geniş anlamıyla bir ülke ya da coğrafi bölgenin tüm jeolojik zenginliğini 
tanımlamaktadır. Jeologlar ve jeolojik miras konusunda çalışanlar ise jeosit boyutunda yaptıkları sınıf-
landırmada daha ayrıntılı kategoriler oluşturabilmektedir. Bunlar arasında (1) ekonomik-ticari önem ta-
şıyan jeolojik alanlar, (2) özel bilimsel öneme sahip jeositler, (3) estetik değer taşıyan jeotoplar öne çıkan 
büyük tanım kümeleridir (Zagorchev, 2008). 

Mağaralar bu tanımlama içerisinde her üç tanımlama kümesinde de kendisine yer bulabilen, bir başka 
deyişle yalnızca bilimsel öneme değil, ekonomik-ticari ve peyzaj değerine de sahip jeoçeşitlilik unsurları-
dırlar. Bu nedenle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan 180 dünya doğal mirası alanı içinde mağa-
ralar önemli bir yer tutmaktadır. Slovenya’da Skocjan, Arjantin’deki Rio Manos, Hindistan’da Elephanta, 
Meksika’da Yagul ve Mitla, Slovakya’da Aggtelek, ABD’de Carlsbad ve Mammooth mağaraları bu listede 
yer alan dünya mirası sıfatı taşıyan mağaralardan yalnızca birkaçıdır (UNESCO, 2011).

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan mağaralar evrensel boyutta bilimsel ve estetik değer taşıyan 
jeolojik miras örnekleridirler. Türkiye de yaklaşık % 40’ı karstlaşabilir kayaçlardan oluşan jeolojik yapısı 
ve sahip olduğu binlerce mağarasıyla evrensel boyutta olmasa bile, ulusal ölçekte öneme sahip jeolojik 
mirasının veritabanını oluşturmak, bu jeoçeşitliliği etkin şekilde korumak zorunda olan bir ülkedir. Bu 
çalışma kapsamında ele alınan Isparta İnönü Mağarası da gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde iletilmesi 
gereken bir jeolojik miras zenginliğidir.

ÇALIŞMA ALANI

Batı Toroslar’ın orta kesiminde Isparta ili sınırları içerisine bulunan İnönü Mağarası, ulusal/uluslararası 
yazında sıkça anılmamasına rağmen, sahip olduğu jeomorfolojik zenginlik nedeniyle dikkat çeken bir je-
olojik miras unsurudur. Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Köyü’nün yaklaşık 1,5 km güneyinde yer alan İnönü 
Mağarası karstlaşma tabanına ve litolojik ilişkilere bağlı olarak yatay olarak gelişmiş, toplam 227 metre 
uzunluğa sahip bir mağaradır. 

Mağara Antiochea Pisidia olarak bilinen, günümüzde Yalvaç ilçesi sınırları içerisinde kalan antik yer-
leşkeye çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen ve hala ayrıntılı ar-
keolojik çalışmalara konu olan Pisidia Antiochea’nın bir Seleukos kolonisi olduğu, M.Ö. 25 yılında Galatya 
Eyaleti’ne katıldığı, daha sonra ise Roma Kolonisi haline geldiği bilinmektedir. Antiocheia, M.S. üçüncü 
yüzyılın hemen sonunda kurulan genişletilmiş Pisidia Eyaletleri’nin merkezi olmuş ve kent bu önemini 
Bizans Dönemi’nde de korumuştur. M.S. 713 yılında Arap istilası sonucunda büyük yıkıma uğrayan kentin 
tarihi 13. yüzyıl ortalarına kadar izlenebilmekte, daha sonrasında ise kentin sosyo-ekonomik önemini 
yitirdiği düşünülmektedir (Kuter ve Erdoğan., 2006). 

Şekil 1. Çalışma alanının bulduru haritası
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Alanın sahip olduğu bu tarihi ve arkeolojik önem nedeniyle, bölgede kaçak kazı faaliyetleri da yaygın-
dır. Defineciler tarafından uzun süre önce keşfedilen ve pek çok noktasında kaçak kazılar yapılan İnönü 
Mağarası, öncelikli olarak koruma altına alınması gereken doğal zenginliklerimizdendir. Bu kapsamda 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mağara Koruma Birimi mağaranın uygun statüyle koru-
ma altına alınması amacıyla etüt-planlama çalışmalarına başlamıştır.

BÖLGESEL JEOLOJİ

Binlerce mağaraya ev sahipliği yapan Anadolu, jeolojik süreçte tüm orojenik hareketlerden etkilen-
miştir. Bununla birlikte, özellikle Toroslar’ın litostratigrafik yapısının şekillenmesinde Alpin Orojenezi’nin 
etkisi büyüktür. Akdeniz Havzası’ndan Güneydoğu Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyayı şekillendiren 
bu tektonik rejim, İnönü Mağarası’nın da bulunduğu bölgedeki litolojik ilişkileri belirleyen en önemli 
etken olmuştur.

Öncü evresi Orta Jura’da (165-160 Milyon yıl) başlayan süreçte Orta Atlantik Okyanusu açılırken, yak-
laşan plakaların yarattığı sıkışma rejimi nedeniyle Neotetis’in kuzey kolunda Batı Avrupa’dan Uzakdo-
ğu’ya kadar uzanan geniş bir alanda kıtasal rölyef dağ kuşakları şeklinde yükselme eğilimine girmiştir. 
Güney ve kuzey plakalarının 1.000 km’ye ulaşan yer değiştirmesi sonucunda Lavrazya ve Gondwana kı-
taları birbirine yaklaşmaya ve Neotetis kapanmaya başlamıştır (Vlaar ve Cloetingh, 1984). Alp Orojenezi 
olarak adlandırılan bu sürecin ürünlerinden birisi de Toros Dağları’dır.

Orta Kretase’de yaklaşmadan sıkışmaya dönüşen rejim yalnızca dağ kuşaklarını oluşturmakla kalma-
mış, bölgedeki litostratigrafik ilişkileri de yeniden şekillendirmiştir. Üst Oligosen’de bindirme fayları ara-
cılığıyla Toroslar’ın litolojik dokanaklarında değişiklikler olmaya başlamış ve bu yer değiştirmeler Miyo-
sen boyunca sürmüştür. Bindirmelerle eş zamanlı olarak normal faylar gelişmiş, günümüzde aktivitesi 
süren çok sayıda normal fay ve bunlarla bağlantılı naplar yerleşmiştir (Selverstone, 2005). Neotetis’in 
Üst Kretase’de kapanmasıyla oluşmaya başlayan naplar, platformun farklı çökelme ortamlarını yansıtan, 
ayırt edici özelliklere sahip tektono-stratigrafik birimlerden oluşmaktadırlar.

Toroslar genel hatlarıyla bir pre-Kambriyen basamağı ve bunun Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı, platform 
çökellerinden oluşan örtüsü ile karakterize olmaktadır. Toroslar ve Güneydoğu Anadolu Kuşağı, Gondwa-
na’ya komşu büyük bir platformun kuzey kesimini oluştururlar. Platformun orta kısmında Orta Triyas-Alt 
Kretase aralığında çökelmiş neritik karbonatlar varken, kuzeye gidildikçe pelajik karakterli sedimanter 
fasiyesin hakim olduğu görülmektedir. Senoniyen’de platformun güneyindeki ve kuzeyindeki okyanusal 
havzalar kapanmaya başlamıştır. Batı Toroslar’daki son bindirmeler ise Orta Miyosen’de gerçekleşmiştir 
(Göncüoğlu vd., 2004). 

Sıkışma rejimi sonucunda oluşan bu kıtasal çarpışma, çok geniş bir alanda fiziksel değişime yol açmış-
tır. Anadolu-Ege blokları saatin tersi yönünde bir hareketle Helenik Yay’a doğru hareket etmekte, bu ha-
reketin sınırlarını ise kuzeyde Kuzey Anadolu Fayı’nın, güneyde ise Kıbrıs ve Helenik yaylarının belirlediği 
kabul edilmektedir (Şahin ve Alptekin, 2006; Yağmurlu ve Şentürk, 2005). Çarpışma cephesini oluşturan 
güney sınırında Afrika-Arabistan plakası Ege (Peloponnisos)-Anadolu blokları altında yitmekte, Fethi-
ye-Burdur Fay Zonu gibi süreksizlik yapıları aracılığıyla bu tektonik etki Anadolu Bloğu’nun içerisine dek 
ulaşmaktadır (Erdoğan ve Şahin, 2006; Yağmurlu ve Şentürk, 2005).

Afrika ve Arap plakalarının Şekil 2’de özetlenen sistemde Anadolu Bloğu altına dalması ile karakterize 
olan bölgesel rejimin en belirgin yapılarından birisi de Isparta Açısı (Isparta Büklümü, Isparta Dirseği) 
olarak tanımlanan alandır. Isparta Açısı, ana hatlarıyla batıdan Fethiye-Burdur Fay Zonu, doğudan ise 
Akşehir-Simav Fayı’nın sınırlandırdığı bölgeyi tanımlamaktadır (Yağmurlu ve Şentürk, 2005). İlk kez Blu-
menthal (1963) tarafından adlandırması yapılan alan morfolojik olarak yaklaşık bir “ters V” oluşturmakta 
ve kuzey kesimi, araştırma sahasını da kapsayan Göller Bölgesi’ni içine almaktadır (Koçyiğit, 1983). 

Isparta Açısı içerisinde kalan bölge, jeolojik olarak son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Orta-Üst 
Alpin devinimleri süresince birbirini izleyen çekme-sıkıştırma rejimleri ve bunlara bağlı olarak gelişen 
normal ve ters faylar, otokton birimlerin bile kendi aralarındaki dokanaklarda ilişkilendirilmesi güç yapı-
lar meydana getirmiştir. Bunların yanı sıra özellikle Oligosen’de yerleşmeye başlayan naplar, bu karma-

şık ilişkiler bütününe allokton yapıları da dahil etmiştir. Bu nedenle, İnönü Mağarası ve yakın çevresinin 
yerel jeolojisini ve jeolojik evrimini irdelemeden önce, alanda gözlenen stratigrafik birimlerin oluşum 
özelliklerine göre değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır. Çalışma sahasında bulunan litostratigrafik 
birimler temel olarak otokton ve allokton birimler olarak ele alınmıştır.

Şekil 2. Batı Toroslar’ın oluşumunu kontrol eden tektonik süreç (McCluskyet al. (2000)’den değiştirilmiş hali 
Yağmurlu ve Şentürk’ten (2005) alınmıştır)

OTOKTON BİRİMLER

K-G uzanımlı Eğirdir-Kovada Grabeni, Isparta Açısı’nı iki ayrı simetri bölgesine ayırmaktadır. Bu simetri 
ekseninin batısında gözlenen otokton birim Beydağları otoktonu, doğu kanadını oluşturan yapı ise Ana-
mas-Akseki otoktonu olarak adlandırılmaktadır (Yağmurlu ve Şentürk, 2005). 

Birime ismini veren Beydağları, Antalya şehir merkezinin kuzeyinden batısına doğru uzanan dağ kuşa-
ğını oluşturmaktadır. Beydağları, Anadolu Bloğu ile birlikte, Permo-Triyas riftleşmesi sırasında Gondwa-
na’nın kuzey sınırından kopmuş, daha sonra Alt Kretase’de Doğu Akdeniz Havzası’nın açılması sürecinde 
Afrika Plakası’ndan tümüyle ayrılmıştır. Beydağları otoktonu olarak tanımlanan birim ise Tetis’in güney 
sahanlığında Mesozoyik’den Senozoyik’e kadar uzanan bir evrede çökelen, görece karbonatlı serilerin 
baskın olduğu yapıyı meydana getirmiştir. Bu birim doğuya Antalya napları, batıya ise Likya napları ola-
rak taşınmış, bazı kesimlerde ise ilksel otokton yapı kendisini korumuştur.

Şenel vd. (1996), Beydağları otoktonu ile özdeş, doğudaki Anamas-Akseki otoktonundan ise farklı ya-
pısal ve stratigrafik özellikler gösteren Karacahisar Birliği’ne değinmiş ve bu yapıyı Beydağları-Karacahi-
sar otoktonu adıyla incelemiştir. Anamas-Akseki otoktonu ile Beydağları-Karacahisar otoktonu arasında-
ki ana farklılık, Anamas-Akseki otoktonunun Üst Resiyen-Alt Liyas çökellerinin karasal nitelik göstermesi 
ve üzerine Lütesiyen öncesi nap yerleşiminin gerçekleşmemiş olmasıdır (Şekil 3). Buna karşılık Beydağ-
ları-Karacahisar otoktonu üzerine Alt Paleosende Antalya napları yerleşmiştir (Şenel vd., 1996). Beydağ-
ları-Karacahisar otoktonunun inceleme sahasında gözlenen stratigrafik kesiti Şekil 4’te görülmektedir.

Çalışma alanında tektonik pencereler şeklinde yüzeylenen Beydağları-Karacahisar otoktonu, geniş 
bir alanda ve farklı kesitlerde Prekambriyen’den Alt Paleosen’e kadar kesintilerle devam eden seriler 
sunmaktadır. Beydağları-Karacahisar otoktonu bölgede Karacahisar Kubbesi’nde Antalya napları altında 
bir dom şeklinde yükselmiş, Eğirdir Gölü doğu kıyısındaki faya ve Anamas-Akseki otoktonunun güneye 
itilmesine bağlı olarak açığa çıkmıştır (Şenel vd., 1996). Birimin çalışma alanındaki yüzeylenmelerinde 
Paleozoyik temel gözlenmemekte, temel yapısını 1.000 metreden fazla kalınlığa sahip Kasımlar Formas-
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yonu üzerine gelen Menteşe Dolomiti oluşturmaktadır (Dumont ve Kerey, 1975; Şenel vd., 1996). Kasım-
lar Formasyonu Ladiniyen’de başlayıp Noriyen’e dek süren ve Triyas Transgresyonu ile çökelmiş serileri 
temsil etmektedir. Marn ve kahverengi şeyllerle karakterize olan formasyonun üzerine ise, İnönü Mağa-
rası’nın da içerisinde oluştuğu ve eski araştırmalarda Komprehansif Seri olarak tanımlanan yapı uyumlu 
olarak gelmektedir (Dumont ve Kerey, 1975; Şenel, 1996; Şenel vd., 1996).

Şekil 3. Çalışma alanının genel jeoloji haritası (DSİ-UNDP, 1985’ten uyarlanmıştır)

MENTEŞE DOLOMİTİ

Beydağları-Karacahisar otoktonunun Komprehansif Serisi’nin taban yapısını Triyas yaşlı Menteşe Do-
lomiti oluşturmaktadır. Adlandırması Dumont ve Kerey (1975) tarafından yapılan formasyon masif gö-
rünümlü, kalın tabakalanmalı, gri-açık gri renkli, orta-iri taneli, sık erime boşlukludur. Yer yer dağılgan 
dolomitlerden oluşan birim üste doğru dolomitik kireçtaşlarına geçiş yapar (Şenel, 1996). Menteşe Do-
lomiti, İnönü Mağarası yakın çevresinde gözlenen en yaşlı birim olup, Şenel (1996) oluşum yaşının Üst 
Noriyen-Alt Resiyen olduğunu ifade etmektedir. Özdeş birimler olarak Beydağları otoktonu’nda Kuyu-
başı Dolomiti, Anamas-Akseki otoktonu’nda ise Menteşe Dolomiti olarak tanımlanan birim, çalışma ala-
nındaki konumu ve litostratigrafik ilişkisi nedeniyle Menteşe Dolomiti adıyla değerlendirilmiştir (Şenel 
vd., 1996).

ALAKİLİSE KİREÇTAŞI

Karacahisar-Beydağı otoktonu istifinde Menteşe Dolomiti üzerinde Alakilise Kireçtaşı bulunmaktadır. 
Liyas-Senomaniyen arası kesintisiz karbonatlı seriyi temsil eden Alakilise Kireçtaşları’nın kalınlığı 400 
metreyi bulmaktadır (Dumont ve Kerey, 1975). Adlandırması Dumont ve Kerey (1975) tarafından yapılan 
birim kalın tabakalı, gri-açık gri, yer yer sık eklemli ve karstik ayrışmalı dolomitik kireçtaşları da içeren 
seviye ile başlar (Şenel vd., 1996; Kuşçu vd., 2001). Bu seviyeyi orta-kalın tabakalı, bej-krem-gri renkli, 
kısmen oolitik ve pelletik dokuda kireçtaşları izler. Birim üstte orta-kalın tabakalı, gri, koyu gri renkli 
kireçtaşları ile sonlanır. Alakilise kireçtaşında lokal dolomit ve dolomitik kireçtaşı seviyeleri gözlenir.  Ge-
nelde biyoklastik, mikritik ve pelletik doku sunar (Şenel vd., 1996). En üst seviyeleri yer yer çört yumru 
ve bantları içerir. Bazı alanlarda alg yığışımları da bulunur. Üst kesimlerinde rudistlerle birlikte mercan, 
alg ve gastropodlar tanınmaktadır (Kuşçu vd., 2001). Alakilise Kireçtaşı üstte Eşekini Kireçtaşı tarafından 
uyumsuzlukla örtülmektedir.

Şekil 4. Beydağları-Karacahisar otoktonunun genelleştirilmiş stratigrafik kesiti
(Dumont ve Kerey’den (1975) uyarlanmıştır)

EŞEKİNİ KİREÇTAŞI

Alakilise Kireçtaşı’nı uyumsuzlukla örten Eşekini Kireçtaşı’nın adlandırması Dumont ve Kerey (1975) 
tarafından yapılmıştır. Birim egemen olarak grimsi, sarımsı ve kırmızımsı, ince-orta ve düzgün katmanlı 
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pelajik özellikteki mikritık ve killi kireçtaşlarından oluşur (Şenel vd., 1996; Kuşçu vd., 2001). Alakilise Ki-
reçtaşı bünyesinde lokal olarak değişik kalınlıkta kalkarenit, breşik kireçtaşı, konglomeratik kireçtaşı ve 
killi-kumlu kireçtaşı katları, seyrek olarak da kuvarsit, kireçtaşı, çört, kuvars çakıllı konglomera, kumtaşı 
ve kiltaşı seviyeleri görülebilmektedir. Üstte geçişli olarak Pelitli Formasyonu ve Çamlıdere Olistostro-
mu, bazı alanlarda ise tektonik olarak Antalya napları tarafından örtülür. Kalınlığı 20 ile 165 metreler 
arasında değişir ve belirgin bir yanal değişimi görülmez. Liyas-Senomaniyen yaşında olduğu ifade edil-
mektedir (Şenel vd., 1996).

PELİTLİ FORMASYONU

Altında bulunan ve adlandırması Dumont ve Kerey (1975) tarafından yapılan Eşekini Kireçtaşı’ndan 
Şenel vd. (1992) tarafından ayırtlanmıştır. Esas olarak kırıntılı ve karbonatlı seviyelerden oluşan birim 
üstten Antalya napları tarafından tektonik olarak örtülür. Pelitli Formasyonu ince-orta, yersel kalın taba-
kalı, gri-yeşilimsi gri, kirli sarı, haki, pembe, kahve kızıl kahve renkli kiltaşı, marn ve silttaşlarından oluşur. 
Değişik kalınlıkta killi-kumlu kireçtaşı ve kumtaşı ara seviyeleri bulundurur. Bazı alanlarda ise konglo-
meratik katları görülür. Yanal olarak Çamlıdere Olistostromu’na geçişlidir. Kalınlığı 5-80 metre arasında 
değişen birim üstten tektonik olarak Antalya napları tarafından örtülmektedir. Şenel vd. (1996) birimin 
yaşını Daniyen (Alt Paleosen) olarak önermektedir (Şenel vd., 1996).

Beydağları-Karacahisar otoktonu, İnönü Mağarası’nın bulunduğu bölgede Anamas-Akseki otoktonu-
nun batı komşuluğunda, ancak herhangi bir litolojik dokanak olmaksızın Antalya napları’nın içerisinde 
tektonik pencere şeklinde yüzeylenmektedir. Dumont bu yapının Anamas-Akseki otoktonu’ndan farklı 
olduğunu ve her iki otokton yapının birbiriden “sürekli bir arıza çizgisi” ile ayrıldığını ifade etmektedir. 
Yazara göre bu tektonik çizgi Kırkavak Fayı ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu süreksizlik zonunun do-
ğusunda kalan Anamas-Akseki otoktonunun İnönü Mağarası ile herhangi bir bağı bunmamaktadır. Bu 
nedenle, bu çalışma kapsamında alanın önemli birimlerinden olmasına rağmen Anamas-Akseki otokto-
nu’na değinilmemiştir.

ALLOKTON BİRİMLER

Antalya Körfezi’nin batısında yüzeylenen allokton yapı ilk kez Lefevre (1967) tarafından “Antalya nap-
ları” olarak adlandırılmış, daha sonra değişik yörelerde gözlenen birimin içeriği farklı araştırmacılar tara-
fından ayırtlanmıştır. Dumont ve Kerey (1975) alanda gözlenen allokton yapıları genel bir ifadeyle Ofiyo-
litik Birlik olarak adlandırmış, birliğin birimlerini ise ayrıntılı şekilde tanımlamamıştır (Dumont ve Kerey, 
1975). Son olarak Şenel vd. (1992), pek çok yapısal birimden oluşan tüm Antalya naplarının yüzeylendiği 
alanlarda ortak özelliklerine göre Çataltepe napı, Alakırçay napı, Tahtalıdağ napı ve Tekirova Ofiyolit 
napı olmak üzere birimleri yeniden tanımlamışlardır (Şenel vd., 1996).

Antalya napları yerel olarak ise İnönü Mağarası’nın içerisinde oluştuğu Beydağları-Karacahisar otok-
tonunun doğu ve kuzeydoğusuna Alt Paleosen’de (Daniyen) yerleşmiştir. Genellikle Antalya napları’nın 
yukarıda adı geçen karbonat birimlerine göre allokton konumlu olduğu, düşük açılı bir tektonik dokanak-
la Beydağları-Karacahisar otoktonunu üzerlediği varsayılmıştır (Waldron, 1982). 

Beydağları-Karacahisar otoktonu üzerinde tektonik örtü olarak Antalya napları’nın en alt yapısal bi-
rimi olan Çataltepe napı yer alır. Çataltepe napı az çok birbirlerinden farklı stratigrafik istifler sunan 
ve yanal yönde geçişli yapısal birimlerden oluşmaktadır (Şenel ve diğ., 1996). Bu tanımlamadan önce 
Waldron Antalya napları’nın alt-orta kesimlerine karşılık gelen allokton yapıyı Pazarköy Grubu olarak 
değerlendirmiştir. Waldron’a (1982) göre Pazarköy Grubu Blumenthal’ın (1956) tanımladığı şisto radyo-
laritik formasyona, Brunn et al. (1971) tarafından haritalanan Alt ve Orta Antalya naplarına karşılık gelir 
(Waldron, 1982). 

Waldron yapı içerisindeki birimleri Sofular formasyonu, Yılanlı formasyonu, Bucak lavı, Akpınar tepe 
kireçtaşı, Yassıviran kireçtaşı (kısmen), Zindan formasyonu, Gavurçalı tepe kireçtaşı, Kocakenttepe for-
masyonu, Havutlu lavı, Göynük formasyonu. Sofular ve Yılanlı formasyonları olarak tanımlamıştır (Wald-
ron, 1982). Şenel vd. (1996) ise Jura-Kretase evresinde gelişen yamaç ve havza tipi kaya türlerinin stratig-
rafik dizilimlerinde  görülen farklılıklar nedeniyle Çataltepe napına ait, Şeyhdere, Sofular, Zindan, Yaka, 
Yılanlı ve Kocakulak birimleri olmak üzere 6 yapısal birim ayırtlamıştır (Şenel vd., 1996). 

Bu birimlerin tabanında Kasımlar formasyonunun Noriyen seviyeleri bulunmakta, üstte ise yanal yön-
de geçişli Devret, Karaçam, Kapız, Yılanlı ve Gavurçalı formasyonları ile Zindan ve Dereköy radyolarit-
lerini kapsamaktadır. Genel kesitte Jura-Kretase yaşlı birimler üzerinde Üst Senoniyen yaşlı, genelde 
ofiyolitli olistostromlarla temsil edilen Keçili formasyonu veya yerel olarak da olası Üst Senoniyen yaşlı 
karbonat ve tabakalı çörtlerle temsil edilen Çevlim formasyonu yer alır (Şenel vd., 1996). 

YEREL JEOLOJİ

İnönü Mağarası, Isparta Açısı’nın doğu kanadına yakın bir kesimde, Anamas-otoktonu ile Antalya nap-
ları’nın sınır oluşturduğu bölgede bulunmaktadır. Ancak Bölgesel Jeoloji başlığı altında anlatılan kar-
maşık tektonik geçmişe bağlı olarak, bölge tüm birimlerin neredeyse iç içe geçtiği bir özellik kazanmış-
tır. Dumont’un (1975) “sürekli bir arıza çizgisi” olarak tanımladığı, Yağmurlu vd. (2009) tarafından ise 
Eğirdir-Kovada Grabeni’ni doğudan sınırlayan normal faylara bağlı gelişmiş sintetik fay bileşenlerinden 
olduğu düşünülen yapısal süreksizlik Anamas-Akseki otoktonu ile Antalya napları arasında sınır oluştur-
maktadır (Dumont, 1975; Yağmurlu ve Şentürk, 2005; Yağmurlu vd., 2009). İnönü Mağarası da, bu sınırın 
batısında, Antalya napları’nın içerisinde yer almaktadır. Buna karşın, mağaranın içerisinde oluştuğu bi-
rim kubbeye benzer bir şekilde, napların içerisinde yüzlek vermiştir. Yapılan arazi gözlemleri ve literatür 
araştırması, İnönü Mağarası’nın Antalya napları’nın bölgede geniş yayılıma sahip Çataltepe napları yapısı 
içerisinde tektonik bir pencerede yüzeylenen Karacahisar-Beydağları otoktonu bünyesinde gelişmiş ol-
duğunu ortaya koymuştur. Mağara’nın oluştuğu tepeden itibaren KD-GB doğrultusunda jeolojik yapıyı 
temsil eden enine kesit Şekil 5’te görülmektedir.

Beydağları-Karacahisar otoktonunun Liyas-Senomaniyen yaşlı Alakilise kireçtaşları bünyesinde ge-
lişmiş olan İnönü Mağarası’nın oluşumunu denetleyen temel faktörler litostratigrafik ilişkiler ve blok 
içerisindeki süreksizlik sistemleri olmuştur. MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1987 yılında araştırılan ve 
haritası çizilen mağara 227 metre uzunluğa sahiptir ve tümüyle yatay düzlemde gelişmiş, düşey bileşen-
leri oluşmamıştır (Güldalı vd., 1989).

Mağaranın tamamen yatay gelişim göstermesinin temel nedeni, Alakilise kireçtaşının tabana yakın alt 
seviyesinde, Menteşe dolomitinin hemen üzerinde oluşmuş olmasıdır. Kireçtaşına göre daha zayıf karst-
laşma özelliğine sahip dolomit, mağaranın derine doğru gelişme sürecinin önünü kesmiştir. Bununla bir-
likte vadoz ortam koşullarında mağara içi oluşumların gelişimi devam etmektedir. Mağaranın üzerindeki 
insan kökenli baskılar ise gelişim dinamiği devam etmekte olan mağara açısından bir tehdittir. 

Şekil 5. Çalışma sahasının enine jeolojik kesiti (Şenel vd., 1996)
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İNÖNÜ MAĞARASI’NIN KORUNMASI

İnönü Mağarası, karstlaşma koşullarının kısıtlayıcı etkisi nedeniyle, yakın coğrafyada bulunan Pınar-
gözü, Zindan, Kuz gibi mağaraların ulaştığı boyutlarla karşılaştırıldığında çok küçük gibi görünmektedir. 
Buna karşın, önceki bölümlerde özetlenen jeolojik süreçler sonucunda ortaya çıkan yapı jeomorfolojik 
açıdan son derece zengindir. Ballıca ya da Oylat örneklerinde olduğu gibi geniş boyutlara ulaşmasa da, 
dar bir alanda mağara içi oluşumların pek çok örneği gözlenmektedir. Sarkıt, dikit, damlataş gibi pek çok 
mağarada görülebilen oluşumların yanı sıra mağara incisi, patlamış mısır şekilleri ve akmataşı gibi yapılar 
İnönü Mağarası’nda güzel örnekleriyle mevcuttur. 

Bununla birlikte, mağara içerisinde rastlanan kırık küp parçaları, gelişigüzel kazı izleri ve tahrip edil-
miş oluşumlar, İnönü Mağarası’nın kendi kaderine terk edilemeyecek derecede tehlike altında olduğunu 
kanıtlar niteliktedir. Bu jeolojik mirasın definecilerin ve mağaraya zarar verebilecek diğer insan kökenli 
etkenlerin baskısından korunması amacıyla gerekli yasal önlemler acil olarak alınmalıdır.

Türkiye’de mağaraların korunmasına yönelik mevzuat değerlendirildiğinde ise iki kurum ve iki kanun 
ön plana çıkmaktadır. Bunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve 2873 sayılı Milli Parklar 
Kanunu ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanunu’dur. Bu iki kurum ve kanun irdelendiğinde ise Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun doğal sit statüleri aracılığıyla yasal bir kalkan 
oluşturduğu ancak kanunun uygulamada aktif saha kontrolü eksikliği nedeniyle gerçekçi bir koruma sağ-
layamadığı görülmektedir. Günümüzde “1. Derece Doğal Sit” statüsü ile koruma altında bulunan pek çok 
mağara fiili koruma gerçekleştirilemediğinden yoğun tahribat altındadır. Bu mağaralar “sit” statüsüyle 
koruma altına alınmakta, ancak kurumun uygulama niteliğinin bulunmaması nedeniyle girişleri kontrol 
altına alınamamakta, ancak bir ihbar gelmesi halinde mağaraya yönelik tehdide müdahale edilebilmek-
tedir. Bu müdahale ise pek çok bürokratik işlemin ardından kolluk güçleri vasıtasıyla ve çoğu kez iş işten 
geçtikten sonra gerçekleşebilmektedir.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü mağaralara yönelik koruma çalışmalarını 
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na dayanarak gerçekleştirmektedir. Mağaralar söz konusu kanun uyarın-
ca, mağarayı çevreleyen alanın sunduğu ek ekosistem zenginliğine ve koruma gereksiniminin boyutuna 
göre “tabiat parkı” veya “tabiat anıtı” olarak ilan edilmektedir. 

Tabiat parkı korunan alanda kaynak değeri mutlak surette korumayı, alanın kaynak değerlerinin za-
rar görmeyeceği bir şekilde, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde alanı ziyaretçilere de kapatmayan bir 
statüdür. Bu kapsamda koruma altına alınan bir alanda, ilanı izleyen evrede “uzun devreli gelişme planı” 
hazırlanarak alanın hangi kesimlerinin mutlak koruma altına alınacağı, geri akalan alanlarda ise insan faa-
liyetlerine ne oranda izin verileceği belirlenir. Bunu ise uygulama aşaması izler. Burada öne çıkan farklılık 
alanda sorumlu koruma memurlarının olması ve alanda karşılaşılan sorunlara bürokratik gecikmelere yol 
açılmaksızın müdahale edilebilmesidir. 

Tabiat anıtı ise tabiat parkına göre daha dar alanlara ve münferit yapılara yönelik bir koruma statü-
südür. Tabiat anıtı olarak koruma altına alınan alanlarda insan kulanı söz konusu olmamakta, yalnızca 
bilimsel araştırma ve eğitim amaçlı faaliyetlere izin verilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tabiat 
anıtı statüsü mutlak koruma öngörmektedir.

Her iki kanun ve sorumlu kurumların yapıları dikkate alındığında, İnönü Mağarası’nın 2873 sayılı Milli 
Parklar Kanunu kapsamında ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkisinde koruma altına 
alınmasının daha uygun olacağı görülmektedir. Mağara çevresinin flora ve fauna açısından başka kaynak 
değerler sunmaması, mağaranın dar bir alanda ve küçük bir kireçtaşı bloğu içerisinde oluşmuş olması gibi 
etkenler dikkate alındığında en uygun statü “tabiat anıtı” olacaktır.

TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Üst Kretase’de Lavrazya ve Gondwana arasındaki yaklaşmanın sıkışma rejimine dönmesiyle birlikte, 
Alp Orojenezi’nin yarattığı fiziksel etki Batı Toroslar’ın litostratigrafik ilişkilerini de yeniden şekillendir-
meye başlamıştır. Alt Paleosen’de (Daniyen) Antalya napları’nın en alt yapısı olan Çataltepe napı Bey-

dağları-Karacahisar otoktonu üzerinde alana yerleşmiş ve Anamas-Akseki otoktonu ile litolojik dokanak 
oluşturmuştur (Şenel vd., 1996). Eosen sonlarında Beyşehir-Hoyran-Hadim naplarının bindirmesinin etki-
siyle, Anamas-Akseki otoktonu Antalya napları üzerine itilmiş ve Beydağları-Karacahisar otoktonu-Çatal-
tepe napı arasındaki yapısal ilişki değişime uğramıştır (Dumont, 1976; Şenel vd., 1996). Bu evrede Bey-
dağları-Karacahisar otoktonu Antalya napları’nın altından dom şeklinde yükselmiş, Üst Oligosen’de ise 
Eğirdir Gölü doğusundaki düşey fay oluşmuştur (Şenel vd., 1996). Yeniden şekillenen rölyefte mağaranın 
içerisinde geliştiği Beydağları-Karacahisar otoktonunun Alakilise kireçtaşına ait blok bir kubbe şeklinde 
Çataltepe napının içerisinde kalmıştır. 

Neotektonik dönemde Isparta Açısı’nın merkez-doğusunda yer alan kesim de, tıpkı kuzeyde olduğu 
gibi, Üst Miyosen tektonik rejimine maruz kalmış, günümüzde de devam etmekte olan süreçte bölgede 
çok sayıda eş yaşlı ve kesişen fay takımları gelişmiştir (Koçyiğit, 1983). Çekme tektoniği denetiminde 
ortaya çıkan bu yapısal rejim, bölgede bulunan karbonatlı birimlerde karstlaşmayı ivmelendiren bir etki 
yapmıştır. Alansal yayılım ve birim kalınlığı açısından değerlendirildiğinde, karstlaşma için olumsuzluk 
yaratabilecek yetersizliklere sahip İnönü tepe bloğunun bünyesinde iyi gelişmiş bir mağaraya rastlanma-
sının nedeni bu etkidir.

Buna rağmen, blok tabanında hemen Menteşe Dolomitine ulaşılması dikey, bloğun Çataltepe napı’nın 
karstlaşamayan birimlerince kuşatılmış olması da yatay gelişimi durdurmuş ve mağara kısıtlı bir alanda 
kendisini oluşturabilmiştir. Vadoz ortam koşullarında İnönü Mağarası’nın içsel morfolojik gelişimi devam 
etmekte olup, sahip olduğu bu hassas oluşum dinamiği nedeniyle, antropolojik baskıdan etkilenmemesi 
için acil olarak koruma altına alınması gerekmektedir.

“İnönü Mağarası’nın Korunması” başlığında da ele alındığı gibi, mağarayı çevreleyen alan ekosistem 
değerleri açısından bir çeşitlilik sunmamakta, nesli tehlike altında ya da endemik flora-fauna unsurları 
gözlenmemektedir. Genelde bozuk bir bitki örtüsüne sahip olan sahada aynı zamanda çok sayıda şahıs 
arazisi bulunmakta, bu da kamulaştırma gibi ek maliyet yaratmaktadır. Alanın ana ulaşım yollarına olan 
uzaklığı da, ziyaretçiler açısından cazibeyi düşüren bir etmendir. 

Bu özellikler birlikte ele alındığında, İnönü Mağarası’nın ve çevreleyen sahanın tabiat parkı olarak ilan 
edilmesi olanaklı görülmemektedir. Buna karşın, mağara içi yapılarının zenginliğinin korunması ve baş-
ta defineciler olmak üzere dışarıdan gelen baskının önüne geçilmesi için tabiat anıtı statüsünün uygun 
olacağı anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın temel çıktısı olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-
ğü’nün İnönü Mağarası’nı 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında “tabiat anıtı” statüsüyle koruma 
altına alması önerilmektedir.
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SİSTEMATİK KORUMA PLANLAMASI’NIN TÜRKİYE UYGULAMALARI
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ÖZET

Sistematik Koruma Planlaması (SKP), tüm Dünya’da korumada öncelikli alanların belirlenmesinde yay-
gın olarak kullanılan yaklaşımlardan birisidir. Mümkün olan en verimli koruma sisteminin oluşturulma-
sını hedefleyen SKP sürecinde, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin yanı sıra başka etmenler de göz önünde 
bulundurulur.  Bu amaçla, biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehdit ve baskılar, koruma çalışmalarının zorluğu 
ve maliyeti ile koruma sonucunda ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik fırsatlar  planlama sürecine dahil 
edilebilir. Türkiye’de 2000’li yıllardan beri uygulanan ve toplam 7 bölgede tamamlanmış olan SKP çalış-
maları kapsamında koruma öncelikleri belirlenmiş ve hem biyolojik çeşitliliğin devamlılığını garantile-
yecek hem de doğal kaynak kullanımına izin verecek koruma planları hazırlanmıştır . Türkiye’de Natura 
2000 alanlarının belirlenmesinde SKP yönteminin benimsenmesi, yaklaşımın Türkiye ölçeğinde başarılı 
biçimde uygulandığının bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin diğer bölgelerinde SKP çalış-
malarının tamamlanması büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Doğa koruma, sistematik koruma planlaması, Türkiye

GİRİŞ

Doğa koruma çalışmalarının etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için bugüne kadar Dünya’da birçok 
farklı önceliklendirme yaklaşımı geliştirilmiş ve hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi olan 
Sistematik Koruma Planlaması (SKP),1980-1990’lı yıllarda Avustralya, Güney Afrika ve Avrupa’da birbi-
rinden bağımsız çalışmalarla geliştirilmiştir (Kirkpatrick 1983; Margules ve ark. 1988; Margules 1989; 
Pressey ve Nicholls 1989a ve b; Sætersdal ve ark. 1993; Rebelo 1994). 

SKP, “Koruma hedeflerinin net bir biçimde tanımlandığı, biyolojik çeşitliliğin bütününün kalıcı (uzun 
vadeli) bir biçimde temsil edildiği bir koruma yönetimi sistemi oluşturulması süreci” olarak tanımlanabi-
lir. Bu süreçte koruma yönetimi yalnızca korunan alanlarla sınırlı tutulmaz, doğal kaynakların kullanıldığı 
tüm alanlarda hayata geçirilmesi hedeflenir. Sistematik Koruma Planlaması yaklaşımıyla doğa korumada 
bir ülkenin ya da bölgenin koruma önceliklerinin belirlenmesi, hem biyolojik çeşitliliğin devamlılığını ga-
rantileyecek hem de doğal kaynak kullanımına izin verecek bir koruma planının yapılması ve en verimli 
koruma sisteminin oluşturulması amaçlanır.

Bu yaklaşım Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika’da hükümetler ve diğer koruma 
kurumları tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de de SKP yaklaşımı 2000 yılından beri hem 
akademik çalışmalarda hem de koruma planlamalarında sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve T.C. Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır (Zeydanlı ve ark. 2005; Turak ve ark. 2011). Türki-
ye’de Natura 2000 alanlarının belirlenmesinde SKP yönteminin benimsenmesine T.C. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından karar verilmiştir. Ayrıca SKP yöntemiyle belirlenen koruma öncelikli alanların Or-
man Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre edilmesine ve bu alanlarda detaylı planlama çalışmaları yapılma-
sına karar verilmiştir. 

YÖNTEM - SİSTEMATİK KORUMA PLANLAMASININ AŞAMALARI

Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncelikli alan belirleme çalışmalarında kullanılan diğer yöntemlere 
kıyasla SKP, yalnızca tür zenginliğinin ve öncelikli tür varlığının (sıcak noktalar, nadirlik merkezleri gibi) 
yüksek olduğu alanları seçmek yerine, etkin korumanın uygulanabileceği, içerdiği canlı türleri açısından 
birbirini tamamlayan en verimli alan setinin belirlenmesi ilkesini gözetir. İstatistiksel modeller ve Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak yapılan analizlerin de dâhil edildiği bu süreçte pek çok etmen bir arada 
değerlendirilir. SKP’nın en temel özelliklerinden bir tanesi, hedeflerin net bir biçimde ortaya konulmasıy-
la başlayan bir süreç olmasıdır. Planlama sürecinde, bu hedeflere ulaşılmasına olanak sağlayan olası tüm 
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farklı alternatifler arasından, biyolojik çeşitlilik açısından birbirlerini tamamlayan, tüm faktörler açısın-
dan en verimli olan “Koruma Öncelikli Alanlar Ağı” belirlenir ve bu alanlar için koruma önerileri geliştirilir. 

SKP çalışmalarında, havzalar, koordinat sistemi gridleri (5x5 km UTM kareleri, 10x10 km UTM kareleri) 
ya da eşit büyüklükteki geometrik şekiller (ör: altıgenler) “planlama birimi” olarak seçilebilirler. Her ne 
kadar öncelikli alanların belirlenmesi aşaması “planlama birimi” ölçeğinde gerçekleşse de, hem bundan 
önceki aşamalar, hem de bu alanlar için planlama önerileri geliştirilme aşamasında daha detaylı ölçekte 
değerlendirmeler yapılır. Sistematik Koruma Planlaması’nın her bir aşamasında gerçekleştirilecek çalış-
malardaki detaylar farklılık gösterebilse de, ana hatları şunlardır:

1. BÖLGEDEKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE İLİŞKİN VERİLERİN DERLENMESİ VE TEMSİLCİLERİN 
SAPTANMASI 

SKP çalışmalarının ilk adımı, bölgedeki tüm biyolojik çeşitliliğin temsil edilmesine olanak sağlayacak 
tür gruplarının belirlenmesidir. Bu nedenle, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ilişkin mevcut bilgiler derlenir 
ve bu bilgiler ışığında temsilci tür gruplarına karar verilir. Bu türlere ilişkin mekânsal bilgilerdeki eksikler, 
gerektiğinde arazi çalışmaları ve modelleme çalışmaları yardımıyla tamamlanır. Biyolojik çeşitlilik verileri 
için minimum çözünürlük, analizlerin yapılacağı “planlama birimi” ölçeğidir. 

2. KORUMA HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ 

Biyolojik çeşitliliğin tümünü temsil ettiği düşünülen temsilciler, belirli miktarda ya da oranda koruma 
sisteminin içinde olmalı, herhangi biri dışarıda kalmamalı ya da gerektiğinden az yerde korunmamalıdır. 
“Koruma hedefleri”, bu türlerin her birinin hangi büyüklükte bir alanda temsil edilmesi gerektiğini ve bu 
alanların birbirlerine ne kadar yakın/uzak olması gerektiğini tanımlar. SKP çalışmalarında koruma hedef-
leri sayısal olarak, planlama birimi bazında ifade edilmelidir. 

3. VAR OLAN KORUMA SİSTEMİNDEKİ EKSİKLİKLERİN SAPTANMASI 

Sistematik Koruma Planlaması’nın bu aşamasında mevcut koruma ağının koruma hedeflerine koydu-
ğu katkı belirlenir. Diğer bir deyişle, belirlenen biyolojik çeşitlilik hedeflerinin ne kadarı mevcut koruma 
sistemi içerisinde yer almakta, ne kadarı dışarıda kalmakta ve ne kadarı doğru bir oranda temsil edilmek-
tedir, tanımlanır. Mevcut koruma sistemindeki eksikler, “koruma boşluğu”nu oluşturur ve bu boşlukların 
belirlendiği çalışmalara Boşluk Analizi (GAP Analizi) adı verilir.

4. KORUMA YÖNETİMİ İÇİN YENİ ALANLARIN SEÇİMİ 

Bu aşamada koruma boşluklarını doldurmak için mevcut korunan alanları tamamlayacak yeni alanlar 
belirlenir. Temel yaklaşım, tüm biyolojik çeşitlilik hedeflerine ulaşılabilecek “minimum öncelikli alan se-
ti”nin belirlenmesidir. Ancak SKP çalışmalarının özelliği, başka kriterlerin de göz önünde bulundurulma-
sına olanak tanımasıdır. Öncelikli alanların belirlenebilmesi için çok kriterli bir optimizasyon yapılması 
gerekir. İdeal bir SKP çalışmasında herhangi bir alan koruma için önerilirken, aşağıdaki dört temel kriter 
göz önünde bulundurulur:

1. Biyolojik çeşitlilik açısından önem, 

2. Tehditlerin aciliyeti ve yoğunluğu,

3. Koruma yapmanın maliyeti, 

4. Koruma fırsatları (ekonomik, sosyal, kurumsal vb.).

Biyolojik çeşitlilik açısından önemin belirlenmesi, SKP çalışmalarının temel aşamalarındandır ve koru-
ma maliyeti en basit haliyle, koruma çalışmalarının yürütüleceği alanın büyüklüğü bazında tanımlanabilir. 
Ancak her bir kriterin devreye sokulabilmesi için detaylı çalışmalar yürütmek mümkündür. Tehditlerin 
aciliyeti ve yoğunluğu, koruma yapmanın maliyeti ve koruma fırsatlarının belirlenmesi için bölgedeki sos-
yo-ekonomik durum değerlendirilir, gerekirse modellemeler yapılır, ilerisi için projeksiyonlar geliştirilir. 
Tehdit analizi ve Maliyet analizi adı verilen bu değerlendirmelerin sonucunda, bölgedeki insan etkinlik-
leri nedeniyle biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşan baskılar ve olası tehditler ile bunların yoğunlukları ve 
önlenebilme olanakları belirlenir. Ayrıca, Fırsat analizi yapılarak, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yöne-

lik çalışmalar gerçekleşmesi durumunda, bu çalışmaların yerel halka getirebileceği sosyo-ekonomik fır-
satlar değerlendirilebilir. Sürdürülebilir turizm ve organik/iyi tarım olanakları veya ekosistem hizmetleri 
açısından değerlendirilen bu olanaklar, planlama birimleri bazında ifade edilirler. 

Önceliklendirme ve seçim sürecinin nicel kriterlere dayanması ve tekrarlanabilir olması önemlidir. Op-
timizasyon süreci oldukça yoğun ve karışık analizler gerektirdiğinden, bu amaç için özel olarak geliştiril-
miş yazılımların kullanılması gereklidir. 

5. KORUMANIN HAYATA GEÇİRİLMESİ 

Bu aşama, öncelik sıralamasına uygun olarak yeni alanların koruma sistemine dahil edilmesini, her bir 
alan için nicel hedeflerin konulmasını ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesini, sonra da bu stratejilerin 
uygulanmasını içermektedir. Koruma hedeflerinin belirlenmesi için koruma alanındaki biyolojik çeşitlili-
ğin ve ekolojik işlevlerin bilinmesi, süreçlerin insan etkinliklerinden nasıl etkilendiğinin öngörülebilmesi 
gerekmektedir. Bu noktada artık bölgesel ölçekten yerel ölçeğe geçilir. Koruma hedeflerine ulaşılması 
açısından öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında, 4. aşamanın tekrarlanması söz konusudur. 

Koruma yönetimi, her zaman yasal koruma statüsü getirmek anlamına gelmez. Bunun gerekli olma-
dığı, korumanın başka yollarla da sağlanabileceği yerlerde biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskılara göre 
farklı çözümler de üretilebilir. Örneğin otlatmanın düzenlenmesi, biyolojik çeşitlilik tabanlı ormancılık 
uygulamaları, kaçak avcılığın önlenmesi, nadir türlerin toplanmasının denetlenmesi gibi faaliyetler için 
her zaman koruma alanlarına ihtiyaç yoktur. 

6. KORUMANIN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Koruma çalışmalarının başarılı ve kalıcı olması için bu alanlardaki biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve ko-
ruma çabalarının başarısının belirli aralıklarla ölçülmesi gerekmektedir. Yönetim stratejilerinin ve uygu-
lamalarının başarılı olup olmadığının sürekli olarak izlenebilmesi için bir takım ölçülebilir göstergeler ge-
liştirilmesi ve değerlendirmelerin bu göstergeler ile yapılması gerekmektedir. Ekolojik süreçlerin sağlıklı 
bir biçimde yürüdüğünü ortaya koyan bu göstergeler, temsilci türlerin yoğunluğu, göç hareketleri gibi 
biyolojik parametreler olabildiği gibi ekosistemin fiziksel özellikleri hakkında bilgi veren toprağın nem-
liliği ve tuzluluğundaki değişimler gibi parametreler de olabilir. Yine tehditler açısından, alandaki insan 
etkinliğindeki değişimleri yansıtan göstergeler de kullanmak önemlidir. 

TÜRKİYE’DE SKP ÇALIŞMALARI 

Türkiye’de SKP yaklaşımı 2000 yılından beri doğa koruma çalışmalarında kullanılmaktadır. Bugüne 
kadar Türkiye’de SKP çalışmaları coğrafi ve ekolojik bölgeler kapsamında hayata geçirilmiştir. İlk ola-
rak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başlatılan çalışmalara daha sonra Akdeniz Bölgesi, Aşağı Kafkaslar 
Bölgesi, Anadolu Çaprazı Bölgesi, Ege ve Karadeniz Bölgesi dahil edilmiştir (Şekil 1). Bu çalışmaların ger-
çekleştirilmesinde başta T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Biyolojik Çeşitlilik 
İzleme Birimi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş görev almıştır. Doğa Koruma Merkezi ve uzmanla-
rıysa, Sistematik Koruma Planlaması yaklaşımın Türkiye’de ilk kez uygulanmasını ve 10 yılı aşkın süredir 
geliştirilerek bugünkü halini almasını sağlayacak projeleri bilfiil yürütmüştür.

Şekil 1. Türkiye’de Sistematik Koruma Planlama Çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgeler ve çalışmaların aşamaları.
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Sistematik Koruma Planlaması çalışmalarının ulusal koordinasyonu T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi’nin temel görevlerinden birisidir. Bu kap-
samda ilk olarak T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı kaynaklarıyla gerçekleştirilen Kıyı Ege Boşluk Analizi 
çalışması başlatılmış ve bu çalışmayı 2007 yılında tamamlanmıştır. Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi diğer 
Sistematik Koruma Planlaması çalışmalarında yer almış ve bu çalışmaların koordineli bir şekilde yürüme-
si sürecine destek vermiştir: Aşağı Kafkaslar (2004 - 2006), Anadolu Çaprazı (2007 - 2010) ve Karadeniz 
(2010 - 2011). 

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bugüne kadar gerçekleştirilen SKP çalışmaları kapsamında 6 bölgede toplam Koruma Öncelikli Alan-
lar tanımlanmıştır (Şekil 2). Sistematik Koruma Planlaması yaklaşımı Türkiye’deki ilk uygulamalarından 
bu yana teknolojik gelişmeler ve kazanılan deneyimler çerçevesinde oldukça geliştirilmiş ve detaylandı-
rılmıştır. Ayrıca tek bir canlı grubu için öncelikli alan belirleme yaklaşımında da SKP yaklaşımı Türkiye’de 
kelebekler üzerinde uygulanmış ve başarılı sonuçlar vermiştir (Zeydanlı ve ark. 2012).

Şekil 2. SKP çalışmaları kapsamında tanımlanan Koruma Öncelikli Alanlar.

Türkiye henüz SKP sürecinin başındadır, ancak hızlı sanayileşme ve gelişme sürecindeki ülkemizde bu 
planlama mantığı, ne kadar erken uygulama sahası bulabilir ise doğal kaynakların korunmasında da o ka-
dar başarılı olacaktır. Burada en önemli noktalardan bir tanesi, ilgili devlet kurumlarının bu çalışmaların 
sonuçlarını daha sistemli bir halde değerlendirmeye almaları olacaktır. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
tarafından Türkiye’de Türkiye’de Natura 2000 alanlarının belirlenmesinde SKP yönteminin benimsenme-
si, yaklaşımın Türkiye ölçeğinde başarılı bir biçimde uygulandığının bir göstergesidir. 

Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin diğer bölgelerinde SKP çalışmalarının tamamlanması büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca belirlenen koruma öncelikli alanların 1/25.000 ölçeğinde çalışılması ve planlanması 
Türkiye’de etkin korumanın gerçekleştirilmesi adında büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET  

Geçmişten bugüne halen tartışılmakta olan biyoçeşitlilik ve genetik kaynaklar ile ilgili konuları düzenleme çalış-
maları, son zamanlara kadar genellikle karalarda ve denizlerde bulunan yaşamı sürdürme sistemleri ile ilgilenmiştir. 
Günümüzde ise tartışmalar, bu konularla birlikte biyoteknolojik metotlarda ortaya çıkan gelişmelere ve işin ekono-
mik boyutuna daha çok odaklanmaktadır. 

Genetik kaynaklar,  teknoloji ve endüstri sektörlerinin giderek artan çok sayıda çalışma alanında araştırma ve 
yeni ürünlerin geliştirilmesi için önemli girdi sağlar. Bu nedenle, biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar,  uluslarara-
sı politika geliştirmede son yıllarda önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. 

Bu bağlamda, genetik materyal; hem biyoteknolojik buluşların ve yeniliklerin ortaya çıkmasında başlangıç nok-
tası olarak ve hem de buluşları ve yenilikleri ortaya çıkaran ve böylece ekonomik değere dönüştüren teknolojik araç 
(mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar) olarak hizmet eder. 

Dünyada ve ülkemizde artan nüfus, daha fazla tarımsal üretimi gerektirmekte ve ihtiyaçların çeşitlenmesine, 
değişmesine neden olmaktadır. Değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek üretimi gerçekleştirmek ise yeni verimli, 
yüksek kaliteli, dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilip üretime alınmasına bağlıdır. Çeşit geliştirme çalışmalarının 
temelini ise genetik kaynaklar oluşturmaktadır. Gelecekte tarımsal üretimi engelleyecek hangi faktörlerin ortaya 
çıkacağını şimdiden bilmemize olanak yoktur. Beklenmedik olumsuz faktörlerin ortaya çıkmasında çözüm yine ge-
netik kaynaklarda aranacaktır. Türkiye’nin zengin biyolojik çeşitliliği ve tarımsal genetik kaynakları uygun şekilde 
kullanılırsa ve ekonomiye entegrasyonu sağlanırsa bu sayede tarımsal sorunların birçoğu için anahtar çözümler 
sunulacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik günümüzde en hızlı gelişen bilim dalları arasında yer almaktadır. Yakın gelecekte 
özellikle verim ve dayanıklılığı kontrol eden genler ticari bir meta haline geleceğinden biyolojik çeşitliliğin ve gene-
tik kaynakların koruması büyük avantaj sağlayacaktır. Genotipik varyasyonun muhafaza edilmesi genetik kaynak-
ların korunması ile mümkündür. Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması ise ancak sürdürülebilir biyolojik 
çeşitlilik yönetimi ile mümkün olabilecektir.

Anahtar Sözcükler: Biyoteknoloji, biyoçeşitlilik, genetik kaynaklar, biyoekonomi

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Türkiye, biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar yönünden çok özel bir konumda bulunmaktadır. Bitki 
genetik kaynakları bakımından Türkiye dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 

Bu zenginliğin nedenleri:

·Bitkisel çeşitlilik ve orijin merkezlerinden Akdeniz ve Yakın Doğu Merkezleri Türkiye’de örtüşmekte-
dir ve pek çok kültür merkezi için anavatan durumundadır. 

·Pek çok türün geniş değişim gösterdiği 5 mikro-gen merkezi Türkiye’de bulunmaktadır. 

·Türkiye, farklı bitki coğrafya bölgelerine sahiptir. Bunlar Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan bölge-
leridir. Bu bitki coğrafya bölgelerinin Türkiye üzerinde bulunması bitkisel biyoçeşitliliği zenginleştirmiş-
tir.

·Türkiye aynı zamanda topoğrafya, iklim ve jeomorfolojik yönden geniş çeşitlilik göstermesinin doğal 
sonucu olarak, habitat tipleri yönünden de zengindir ve bu durum, bitki türlerinin sayısına ve endemizm 
oranına da yansımıştır.

·Anadolu üç ana kıta karasının kesim noktasında ve tarihi göç yolları üzerinde yer almaktadır.  Bu ko-
numu nedeniyle tarih boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu bu medeniyetlerin 
katkısıyla da biyolojik çeşitliliğini artırmıştır.

Türkiye’nin flora zenginliği, bitkilerin çeşitli amaçlarla kullanılabilmesi için önemli bir kaynak oluştur-
muştur. Ülkemizdeki birçok bitki türü gıda, tıbbi, endüstriyel ve odun hammaddesi olarak kullanılmak-
tadır. Ülkemizde şimdiye kadar tespit edilen 4000 tanesi endemik olmak üzere 12.000 civarında bitki 
türü ve alt tür vardır. 

Sahip olduğumuz biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklardaki çeşitliliğin, çevresel ve diğer baskılarla 
genetik erozyona uğramadan ve kaybolmadan korunması, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği ve biyolojik 
çeşitliliğin yönetimi bakımından son derece önemlidir. Bu amaçla sürvey, toplama, muhafaza (ex situ, in 
situ ve çiftçi şartlarında muhafaza, in vitro muhafaza ve ultra soğuk muhafaza), morfolojik ve moleküler 
karakterizasyon, materyal değişimi, dokümantasyon, değerlendirme, kullanım, ekonomiye entegrasyon, 
ulusal ve uluslararası işbirlikleri, (Araştırma kuruluşları, üniversiteler, Avrupa Bitki Genetik Kaynakları İş-
birliği Programları, Avrupa Gen Bankaları Entegre Sistemi, Avrupa Tarama Katalogu vb.) biyoçeşitlilik ve 
genetik kaynaklarla ilgili teknokratik politikaların oluşturulmasına devam edilmektedir.

KAYDEDİLEN GELİŞMELER

Ø Biyolojik çeşitliliğimizin ve genetik kaynaklarımızın muhafazası, kullanımı ve gelecek nesillere 
aktarılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dünyanın ilk gen bankalarından birini 1963 yılında İz-
mir’de kurmuştur. 

Ø Konunun ve materyalin yedeklenmesinin önemi nedeni ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Kampüsü içerisinde 02 Mart 2010 tarihinde Başba-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Türkiye Tohum Gen Bankası (TTGB), 250.000 örnek 
kapasitesi ile dünyanın 3. büyük gen bankası olarak hizmete girmiştir.

Ø Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Gen 
Bankaları bünyesinde; “Dökümantasyon Birimi”, “Tohum Hazırlık Ünitesi”,  “Kurutma ve Paketleme Üni-
tesi”, “Üretme ve Karakterizasyon Birimi”, “Soğuk Muhafaza Odası”, “Tohum Fizyoloji Laboratuvarı”, 
“Moleküler Biyoloji Laboratuarı”, “Herbaryum”, “Görüntüleme odası”, “Mikro Flora ve Fauna Çalışmaları 
Odası” yer almıştır.

Ø Yerel çeşitler başta olmak üzere genetik materyalin toplanması, kayıt altına alınması, muhafazası, 
moleküler ve morfolojik karakterizasyonu, üretim yenilenmesi, araştırma kurumlarının kullanımına su-
nulması ve ekonomiye entegrasyonu Gen Bankalarının ana misyonunu oluşturmuştur.

Ø Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Gen 
Bankalarında toplam 3390 türde 86619 adet tohum örneği, arazi gen bankalarında ise toplam 60 türde 
7873 adet örnek genetik materyal olarak muhafazaya alınmıştır.

Ø Gen Bankalarının uluslararası işbirlikleri (Avrupa Bitki Genetik Kaynakları İşbirliği Programı 
(ECPGR), Avrupa Gen Bankaları Entegre Sistemi (AEGIS), Avrupa Tarama Katalogu (EURISCO) vb.) devam 
etmektedir. 

Ø Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koor-
dinasyonunda biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların (bitki, hayvan, mikroorganizma ve su ürünleri 
genetik kaynakları) muhafazası, kullanımı ve ekonomiye entegrasyonu ile ilgili proje, AR-GE ve modern 
biyoteknoloji çalışmaları devam etmektedir.

Ø Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin faali-
yetler ile ilgili yasa ve yönetmelikleri uygulamakla görevli kuruluşlarının (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK, üniversiteler ve ilgili araştırma 
kuruluşları) çalışmaları devam etmektedir.

Ø Ülkemiz biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar ile ilgili uluslararası anlaşma, sözleşme ve proto-
kollere taraftır. Aynı zamanda Türkiye dünyada biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunan birçok 
uluslararası kuruluşun üyesi olup, bu kuruluşlardan doğrudan veya dolaylı katkı alınmaktadır. 

Ø Zengin biyolojik çeşitliliğimizin küresel gıda güvenliği açısından önemi anlaşılmaya başlanmıştır.
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Ø Biyolojik çeşitlilik bilinç ve duyarlılığı küresel ölçekte giderek artmıştır.

Ø Türkiye’nin genetik kaynakların muhafazasındaki deneyimi artmıştır.

Ø Coğrafi bilgi sistemlerinin biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklarla ilgili çalışmalarda kullanabilir-
liği ortaya konmuş olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bu 
teknolojiye sahiptir.

Ø Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar ile ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatlar hazırlanmıştır. 

Ø Türkiye’de ilk defa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü,  Biyoteknoloji Araştırma Merkezi bünyesinde Ulusal Mikrobiyal Gen Kaynakları Merkezi ku-
rulması ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. 

KARŞILAŞILAN DARBOĞAZ VE ZORLUKLAR

·Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar üzerindeki tehditlerin tam olarak önlenememiş olması,

·Doğadaki türlerin ticaretinin yapılıyor olması ve özellikle süs bitkileri ve tıbbi bitkiler gibi türlerde 
doğal ve yarı doğal formların tercih edilmesi,

·Ekonomik öneme sahip genlere talebin artması, 

·Biyolojik çeşitlilik üzerinde fiziki ve genetik tahribatın sürekliliği,

·İklim değişiklikleri, atmosferik kirlenme ve radyoaktif kirlenme,

·Kaçak ve kontrolsüz avcılık ve toplama, 

·İstilacı ve yayılmacı türler,

·Habitat bozulması ve parçalanması,

·Transgenik bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan doğal ortama gen kaçışı, 

·Üretim ve yenilemedeki zorluklar,

·Yabancı araştırmacı, koleksiyoncu ve turistlerin kaçak, izinsiz ve/veya izne uygun olmayacak şekilde 
toplama yapmaları,

·Çok sayıda çalışma olmasına rağmen,  bilgilerin derlenememiş olması,

·İleri teknolojiyi kullanma kapasitesi eksikliği (altyapı ve araştırıcı personel),

·Biyolojik çeşitliliği değişik amaçlı izlemeler için gösterge (indikatör) türlerin tespit edilememiş olması,

·Türlerin ekonomik ve genetik potansiyelinin yeterince tanınmaması,

·Ekosistem çeşitliliği ve dinamizmi konusunda araştırma eksikliği,

·Gen aktarma ve izolasyon işlerinin güçlüğü,

·Özel sektörün AR-GE yatırım eksikliği,

·Etno-botanik ve geleneksel bilgi envanter eksikliği,

·Yerel çeşit envanter eksikliği,

·Üniversite – araştırma – uygulama – sivil toplum örgütleri – özel sektör işbirliğinin tam sağlanamaması,

·Gen bankalarında muhafazaya alınmış mevcut bitkisel koleksiyonların moleküler karakterizasyonu 
çalışmalarının yavaş olması ve bu konudaki kapasite eksikliği,

·Gen bankalarında muhafazaya alınmış mevcut bitkisel koleksiyonların çoğaltılmalarındaki zorluklar 
(izolasyon vb.) ve altyapı eksikliği,

·Mevcut bitki tür zenginliğine rağmen üreme biyolojisi ve üretim tekniklikleri gibi temel bilgi ve araş-
tırma eksikliği,

·İlgili kamu ve kuruluşlarında biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar vb konularda görev yapan Biyo-
log’ların özlük hakları ile ilgili darboğazlar.

GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİ VE POLİTİKALAR

·Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarda, üniversite-
lerde ve araştırma kuruluşlarında biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar birim veya bölümleri oluşturul-
malıdır.

·Sürdürülebilir biyolojik çeşit yönetiminin sağlanması amacıyla kamu, üniversite, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmalıdır.

·Genetik kaynakların kullanımı konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

·Sürdürülebilir biyolojik çeşitlilik yönetimi ve genetik kaynakların ekonomiye entegrasyonu konusun-
da politikalar geliştirilmelidir.

·Araştırma kuruluşları ve gen bankaları ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

·Bitki toplamalarda tehdit ve tehlike altında bulunan türler ile ekonomik potansiyeli olan türlere ön-
celik verilmelidir.

·Tohumculuk kanununda belirtilen genetik kaynaklarla ilgili maddesi uygulanmalıdır.

·Genetik kaynakları ile ilgili envanter çalışmalarının ülke çapında tamamlanarak merkezi veri tabanı 
sistemi oluşturulmalıdır.

·Personel ve fiziki alt yapılar geliştirilmeli ve personel özlük hakları iyileştirilmelidir.

·Kapasite oluşturma ve kapasite geliştirme çalışmalarına devam edilmelidir.

·Patente konu olan tarım, gıda ve endüstride kullanılacak genetik kaynaklar belirlenmelidir.

·“Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik ve Gen Bankaları Yönetimi ile Genetik Kaynakların Korunması, Kul-
lanımı ve Ekonomiye Entegrasyonu” Ulusal Eylem Planı ve bunu takiben Küresel Eylem Planı hazırlanma-
lıdır. 

SONUÇLAR VE TAVSİYELER

Özellikle zengin biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklara sahip olan ülkeler,  genetik kaynakları üze-
rinde ulusal hükümranlık haklarının sağlanmasına büyük önem vermektedirler. Bu kaynakların bir koşul 
olmaksızın serbestçe elde edilemeyeceği Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi altında, erişimin yükümlülükleri 
çerçevesinde gereği gibi yansıtılmıştır.  

Biyolojik kaynaklara erişime karşılık, bu kaynakları esas alan teknolojilere erişim de kısıtlamalara tabi-
dir. Teknolojiye sahip gelişmiş ülkeler, teknolojiye erişimi Fikri Mülkiyet Hakları uygulamaları ile sınırlar 
getirmektedir. 

Son yıllarda geleneksel bilgi kullanılarak ekonomik değer yaratmanın giderek arttığı görülmüş ve 
buna paralel olarak da geleneksel bilginin uluslar arası ilişkilerde önemi giderek artmıştır. Çiftçilerin ve 
yerel halkın biyolojik kaynakları kullanım ve koruma bilgileri, günümüzde geleneksel ve modern eczacılık 
ile tarımsal verimliliğe önemli katkılar sağlayan çok değerli bir kaynak veya hazine olarak kabul edilmek-
tedir ve gelecek gelişmeler insanlığın devamı için önemli görülmektedir. 

Son yıllarda uluslararası platformda tartışılan konu genetik kaynakların, ilgili geleneksel bilginin ve 
folklorun fikri mülkiyet kapsamına alınması ve patentlenebilmelerini sağlamak üzerinedir. Günümüze 
kadar kabul edilen patent yaklaşımı, yalnızca bir araştırma sonucu elde edilen sanayi ürünlerinin patent-
le korunabileceği ve canlıların patent altına alınmasının mümkün olmadığı esasına dayanıyordu. Ancak 
modern biyoteknolojideki gelişmeler sonucu patent kavramının kapsamı genişletilerek, bir araştırma 
sonucu geliştirilen canlı ya da canlı parçalarının da patentle korunabileceği savunulmaya ve uygulanmaya 
başlamıştır.

Dünya genelinde değişik gruplarda kaygıyla izlenen ve büyük tepki çeken gelişme ise, yerel halkın 
geleneksel bilgisinin amaçları dışında kullanması, başka bir ifade ile ticarileştirilmesidir.  Bu amaç dışı 
kullanımlar, günümüzde canlı korsanlığı (biopiracy) olarak isimlendirilmektedir. 
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Günümüzdeki uluslararası anlaşmalara göre, biyolojik çeşitlilik “insanlığın ortak mirası” olarak kabul 
edilmekte ve dünyanın herhangi bir yerindeki bu tür kaynaklara ulaşımın, koşullara bağlı olarak,  herkesin 
hakkı olduğu görüşü savunulmaktadır. 

Bu kaynaklara sahip çıkmak, yalnızca onları bugünkü gibi korumak ya da hiç kimseye kullandırmamak 
olarak algılanmamalıdır. Tam tersi, bu kaynakların ülkemize fayda sağlayacak şekilde kullanılmasını sağ-
lamaktır. Tarımsal ekosistemde organik tarımı ve geleneksel tarımı teşvik etmeyi amaçlayan devlet des-
teklerinin de geleneksel bilginin tespitine yönelik ulusal politikaların bir parçası olduğu ve yerel çeşitle-
rin/yerel ırkların korunmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Çiftçilerin sahip olduğu geleneksel 
bilgiler, genetik çeşitliliğin kırsal kesim tarafından nasıl kullanıldığını belirlemek için etno-botanik ve sos-
yo-ekonomik çalışmaların hızlandırılması, geleneksel bilgilerin belirlenmesi ve belgelenmesi geleceğe 
yönelik farklı tarımsal uygulamalar açısından önemlidir. 

Ulusal gerekliliklerle uyum sağlandığı ve güvenli olduğu sürece, modern biyoteknoloji uygulamaları-
nın mevcut ve yeni avantajlarından yararlanmak da büyük önem taşımaktadır. Bunun için yapılacak ça-
lışmalar ise genetik çeşitliliğin korunması, tanımlanması, değerlendirilmesi, kullanılır hale getirilmesi ve 
kullanılması olarak sıralanabilir. 

Genetik kaynak çalışmaları için çok daha fazla ayrıntıya gereksinim vardır. Özellikle modern biyotek-
nolojide sağlanan gelişmeler, organizmaları tüm olarak değil gen düzeyinde değerlendirmeyi zo-
runlu hale getirmiştir. 

Biyolojik çeşitliliğimizin ve genetik kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilir kullanımı, uygulamaya 
ve ekonomiye aktarımı ülkemizin öncelikli konuları arasında yer almalıdır.

Biyoteknoloji, biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların son derece önem kazandığı günümüzde 
konu ile ilgili çalışmalar dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde çok daha kapsamlı bir kurumsal yapı ve 
büyük araştırma, geliştirme proje bütçeleriyle yürütülmektedir. Ülkemizde de bu hususun göz önünde 
bulundurulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Genetik varlığın genetik kaynak olabilmesi için ekonomiye entegrasyonu ve biyoekonomi vazgeçil-
mez bir unsurdur!...

Sürdürülebilir biyolojik çeşitlilik ve biyoteknoloji yönetimi için araştırmaya ve bilimsel temele dayalı 
politikaların oluşturulması zorunlu hale gelmiştir!...

KAYNAKÇA: 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Master Planı

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP)

DPT Kalkınma Planları

Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejileri

NAZİFE TUATAY BİTKİ KORUMA MÜZESİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 
ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI YÖNÜNDEKİ KATKILARI

Dr. Mustafa ÖZDEMİR, Dr. Işıl ÖZDEMİR, Dr. Yasemin GÜLER, Dr. Turgut ATAY
GTHB Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yer alan Nazife Tuatay Bitki Koruma 
Müzesi, 1961 yılında "Sürvey Teşkilatı ve Milli Müze" adı altında kurulmuştur. Müzenin kuruluş amaçları; 
Ülkemizde kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancıotları tespit ve teşhis etmek, bunların yayılış 
ve zarar oranlarını belirleyerek uygulama birimlerine gerekli bilgileri aktarmak, bu gruplara yönelik tak-
sonomik çalışmalar yürütmek, teşhisli örnekleri muhafaza etmek ve bu alanlarda taksonomistlerin yetiş-
mesini sağlamaktır. Kuruluşundan bu yana müzede çalışan araştırıcılar tarafından yürütülen projeler ile 
1749 böcek türü müze envanterine kazandırılmıştır. Bu türlerden 10’u bilim dünyası, 127’si ise Türkiye 
faunası için yeni kayıt niteliğindedir. Ayrıca 12 cins de bu araştırıcılar tarafından Ülkemizden ilk defa 
kaydedilmiştir. Konu uzmanlarına teşhisleri yaptırılmış farklı gruplara ait diğer türler ile birlikte toplam 
tür sayısı 4000’e ulaşmıştır. Hali hazırda müzede 60.000 civarında örnek bulunmaktadır. Auchenorrhync-
ha alttakımı ve Aphidoidea (Hemiptera) üstfamilyasından Türkiye’de bilinen türlerin ¾’ ü, Geometridae 
(Lepidoptera) ve Megachilidae (Hymenoptera) familyalarına ait türlerin ise yarısı müze koleksiyonunda 
yer almaktadır.

Müzenin mevcut koleksiyonunun veri tabanına işlenebilmesi için Microsoft Office Access 2007 orta-
mında bir veri tabanı oluşturulmuştur. Coleoptera, Lepidoptera, Diptera ve Hemiptera takımlarından 
toplam 1874 türün veri tabanına kaydı yapılmış olmakla birlikte bu yöndeki çalışmalar halen devam et-
mektedir.  

Günümüzde Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi, Geometridae, Tortricidae (Lepidoptera), Adelgidae, 
Phyloxeridae, Aphididae (Hemiptera), Braconidae, Megachilidae (Hymenoptera) ve Tachinidae (Diptera) 
familyaları üzerinde uzman dört araştırmacı ile çalışmalarına devam etmektedir. Müze çalışanlarının li-
derliğinde Ankara, Bartın, Çankırı, Kayseri ve Kastamonu illerini kapsayan projeler yürütülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi, Biyolojik Çeşitlilik, Veri Tabanı. 
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FLORA AÇISINDAN ORMANLARIMIZDAKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN 
TESPİTİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FAYDALANMA KAPSAMINDA 
ÜRÜN KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ (BİYOD)

Galip Çağtay TUFANOĞLU
OGM, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi, Orman Biyolojik Çeşitliliği Şb. Müdürlüğü

Ülkemiz; Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki coğrafyalarının kesiştiği bir noktada bulunması,  
çok kısa mesafelerde çok değişik yeryüzü şekillerinin ortaya çıkması, buna bağlı olarak farklı lokal iklim-
lerin meydana gelmesi ve flora-fauna göç yollarının üzerinde bulunuyor olması nedenleriyle kıtalarla 
kıyaslanabilecek bir biyolojik çeşitliliğe sahip bulunmaktadır. Bu bakımdan ülkemiz, 3400’ü endemik ka-
rakterli olan 10.000’in üzerinde bitki taksonuyla Avrupa kıtasının sahip olduğu tür zenginliğine yakın bir 
zenginliğe sahiptir.

Ülkemizin orman varlığı 21,2 milyon hektar olup, ormanlar toplam ülke yüzölçümünün % 27,2’sini 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte ülkemizin sahip olduğu tür zenginliğinin % 65‘inin orman rejimi altın-
daki alanlarda bulunduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu türlerin neler olduğu, nerelerde yayılış göster-
diği gibi konularda azımsanamayacak derecede bilgi eksikliğimiz bulunmaktadır. 

CBS tabanlı bir Web uygulaması olan BİYOD projesi ile;  bitkilerin, kendi yetişme ortamındaki fotoğ-
raflarıyla birlikte ülkemizin hangi koordinatında ve hangi yoğunlukta bulunduğu, koruma statülerinin ne 
olduğu, yapılan bilimsel araştırmalar ışığında tespit edilen etken maddelerinin neler olduğu, bu etken 
maddelerin ülkemizde ve dünyada kullanım alanlarının neler olduğu, ürün niteliği taşıyan türlerin kul-
lanılan kısımları, hasat zamanı, toplama, kurutma, depolama şekilleri, arıcılığa fayda sağlaması açısın-
dan polen ve nektar durumları, kendi ekosisteminde geliştirilip geliştirilmeyeceği, geliştirilecekse hangi 
yetiştirme tekniği ile geliştirilmesi gerektiği gibi hususlarda bilgiler içeren bir veritabanı oluşturulmak 
istenmektedir.

Bu projeyle birlikte; orman rejimi altında bulunan alanlarda flora açısından biyolojik çeşitlilik tespit 
edilerek, haritalandırılması; odun dışı orman ürünlerinin envanteri çalışmalarına katkı sağlanması; ürün 
niteliği taşıyan türlerle ilgili yapılan literatür taraması sonucunda bir veri ağı oluşturulması; bal orman-
larına tesis aşamasında referans sağlanması; flora açısından biyolojik çeşitliliğin daha etkin korunarak, 
sürdürülebilir faydalanılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Anahtar sözcükler: Biyod, Biyolojik Çeşitlilik, Odun Dışı Orman Ürünleri

TUZ GÖLÜ’NÜN FLORİSTİK ÖNEMİ
Prof.Dr.Latif KURT

Arş.Grv.Ebru Özdeniz, Arş.Grv.Ayşenur Kayabaş, Arş.Grv.Beste Gizem Özbey

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi A.B.D. 

Bu çalışmada, Tuz Gölünde bu güne değin gerçekleştirilen projelerden elde edilen sonuçlara dayana-
rak Tuz Gölü’nün floristik önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerleri yanı sıra Önemli Bitki Alanı, Önemli Kuş Alanı, 1. Derece 
Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı olan Tuz Gölü, aynı zamanda Ramsar Kriterleri bakımından 
Uluslararası Öneme Sahip bir sulak alandır. Genellikle tuzlu göllerin etrafındaki kuşaklarda oluşan, Ana-
dolu’nun iç kısımlarındaki önemli karasal tuzculların çoğu Konya kapalı havzasında oluşmuştur. 

Genel olarak “Sulak Alanlar” ve “Tuzlu Tavalar” floristik çeşitlilik açısından fakir olup dünyanın bir-
çok yerinde rastlanabilen kozmopolit (geniş yayılışlı) türler çoğunluktadır. Bu genel durumun aksine Tuz 
Gölü’nün güney kesimleri dünyadaki diğer tuzlu tavaların aksine endemizm oranı ve floristik çeşitlilik 
açısından son derece zengindir. 

Bu zenginliğin asıl sebebi dünyanın diğer tuzlu tavalarında da bolca bulunan NaCl’in yanı sıra lokal 
alanlarda sülfatca (NaSO4) zengin toprakları barındırıyor olmasıdır. 

Tuz Gölünde tespit edilen 42 endemik, nadir ve nesli tehdit altında olan hassas taksonun çoğunun 
sadece Tuz Gölü’ne özgü olması bunun en önemli göstergesidir. Tuz Gölü’nün özellikle güney kesimleri 
ülkemizin önemli “Endemizm Merkezlerinden” birisidir. Lokal monotipik endemik bir cins olan Kalidi-
opsis wagenitzii’nin yegane yayılış alanı Tuz Gölü’nün güney kesimleridir. Diğer bir monotipik cins olan 
Micrornemum coralloides’ de bu alanda barınmaktadır. Cyathobasis fruticulosa ise bu alandaki 3. mo-
notipik cinstir.  Ülkemizde 16 monotipik cins olduğu düşünüldüğünde bunların 3 tanesinin bu alanda 
lokalize olması Tuz Gölünün floristik önemini göstermesi bakımından önemlidir. Gene ülkemizde yayılış 
gösteren 6 endemik Limonium türünün 5’i Tuz Gölü çevresindedir.

Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, Flora, Türkiye.
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YANARDÖNER (Centaurea tchihatcheffii Fisch.&Mey.)
Prof. Dr. Mecit VURAL

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi

İlk defa Rus doğa bilimcisi P. A. Tchihatcheff tarafından 1848 yılında keşfedilmiştir. 1854 yılında da 
türü bulanın adına izafeten Centaurea tchihatcheffii adıyla yayınlanarak tanıtılmıştır. Yok olma tehlikesi 
altında olan dar yayılışlı endemik bir türdür. Ankara, Gölbaşı, Mogan Gölü’nün çevresinde ve Gölbek’te 
özellikle ekin tarlalarında yetişen parlak kırmızı çiçekli tek yıllık güzel bir bitki. Gölbaşı’nın çevresinde 
parçalanmış küçük gruplar halinde de rastlanabilmektedir.

 Yanardönerin bilinen dağılımı çok sınırlıdır. İç Anadolu’da, Ankara’nın güneyinde Gölbaşı ve Gölbek 
çevrelerindeki tarlalarda iki subpopulasyon halinde bulunur.  Ankara’nın 20 km güneyinde yer alan Göl-
başı’nın güneybatı kıyıları ile  Gölbek köyü tarlalarında toplam 4 km 2’den  dar bir alanda yer alır. Türün 
iyi temsil edildiği bu iki alan Çöl Gölü ve Gölbaşı’nı birbirine bağlayan havzanın iki ucunda yer alır. 50 km 
uzunluğunda bu havzada yer yer küçük kalıntılara da rastlanır. Eldeki veriler türün tehlike kategorisini 
EN’ye düşürmemizi gerektirse de,  korunan alan dışında,  tür üzerindeki baskı oldukça fazla olduğundan 
mevcut koruma statüsünün (CR) korunmasında uygun olur. 

Belirtilen iki yer arasındaki Mahmatlı köyü tarlalarında da yanardönerlere rastlanmaktadır. Belki de 
Türkiye Florası’nda Mehmet-koi olarak belirtilen köy burasıydı. 

 Yanardöner (Centaurea tchihatcheffii) diğer Centaurea türlerinde görülmeyen bazı eşsiz özellikle-
re sahip, tek yıllık bir bozkır bitkisidir. Huni şeklindeki çevresel çiçeklerinin  pileli oluşu, anter tüpünün 
uc kısmında salgı damlalarının bulunuşu  ve yanar döner parlak renkli çiçekleri türe taksonomik olarak 
ayrıcalık kazandırır. Kromozom sayısının 2n=20 oluşuyla da mensubu olduğu Cyanus seksiyonunun tüm 
üyelerinden farklıdır.    

Papatyagiller ailesinden olan bu tür işlenerek havalandırılmış toprakları tercih eder, yani tarla arsız 
otları gibi davranır. Ekin tarlalarında herbisitlerin aşırı kullanımı türü tehdit eden ana faktör olarak görül-
mektedir.  Gölbaşı çevresindeki ekin tarlalarında arsız otlara karşı uygulanan düzenli ilaçlamalar bu türe 
büyük zarar vermektedir.  Ayrıca göl etrafındaki rekreasyon çalışmaları ve yerleşimler de tür üzerindeki 
baskıyı son yıllarda bir hayli arttırmıştır.

En yakın akrabası olan mavi çiçekli gökbaşı (Centaurea depressa) hemen hepimiz tarla kenarlarında 
ve nadaslarda görmüşüzdür. Bunun gibi birçok tarla arsız otunda gözlenen yıllık sayısal dalgalanmalar 
yanardönerde de oldukça yüksektir. Bu bakımdan türle ilgili yıllık gözlemlerde büyük değişiklikler olmak-
tadır. Kurak geçen ilkbahar aylarında türün alandan kaybolduğunu sanabilirsiniz. Böyle yıllarda tohum-
ların çoğu çimlenemez ve çimlenen genç fideler kuruyarak ortadan kalkar. Çok yağışlarda türün yayılış 
alanında bataklıklar oluşturduğunda yine tohumları çimlenemez. Gençken parlak kırmızı olan çiçekler 
olgunlukta solarak açık pembeye döner. Nisan ortalarından haziran başlarına kadar süren çiçeklenme 
dönemi vardır. Mayıs ayının ortaları çiçeklenmenin doruk noktasıdır.

Anahtar Kelimeler: Yanardöner, Bozkır, İç Anadolu

ESKİŞEHİR, AFYON VE KÜTAHYA’NIN FLORİSTİK ÇEŞİTLİLİĞİ

Doç. Dr. Atila OCAK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Biyoloji Bölümü

Bir ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve özellikle floristik zenginliğin yaşamsal ölçüde önemli 
olduğu gerçeği bugün tüm dünya tarafından kabul edilen bir olgudur. Ülkemiz bu bakımdan kıskanılacak 
bir zenginliğe sahiptir. Türkiye, 12000 civarında eğrelti ve tohumlu bitki taksonu ile dünya da, bulundu-
ğu iklim kuşağında oldukça zengin bir floraya sahip ender ülkelerden biridir. Ülkemizin yaklaşık 15 katı 
büyüklüğündeki Avrupa kıtasının bütününde 13000’e yakın bitki taksonu olduğu düşünüldüğünde ülke-
mizin bu konuda ne denli zengin olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Türkiye florası, sahip olduğu 
tür zenginliğinin yanında içerdiği endemik bitki sayısı bakımından da çok zengindir. Avrupa ülkelerindeki 
endemik bitki sayısının toplamı 3500 kadar iken ülkemizde bu sayı 4000’e yakındır. Ülkemizin bu denli 
zengin bir çeşitliliğe sahip olmasının başlıca sebepleri arasında klimatik ve edafik farklılıkların yanında je-
omorfolojik, topoğrafik çeşitlilik, deniz, akarsu, göl gibi değişik su ortamı çeşitlilikleri, 0-5000 m.’ler ara-
sında değişen yükselti farklılıkları, Akdeniz, İran-Turan, Avrupa-Sibirya gibi üç farklı fitocoğrafik bölgenin 
kesişme noktasında yer alması ve Güneybatı Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda bulunması 
sayılabilir. Ayrıca son 1 milyon yıldan 12 bin yıl öncesine dek yeryüzünün yaşadığı dört buzul döneminden 
de ülkemizin çok fazla etkilenmemiş olması, Kuzey Avrupa’dan Akdenize doğru inen buzullardan çeşitli 
yollarla kaçan, göç eden bitkilerin ülkemizi bir tür sığınma alanı olarak bulmaları nedeniyle de Avrupa da 
binlerce tür yok olurken ülkemizde tam aksi bir çeşitliliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Eskişehir ili gerçekten flora bakımından kıskanılacak bir zenginliğe sahiptir. Eskişehir ili sınırları içinde 
2000’e yakın bitki türü doğal yayılış göstermektedir. İlimizin sahip olduğu türler örneğin İngilterenin 
sahip olduğu bitki türlerinin toplamından bile daha fazladır. Bu türlerden 220’den fazlası ülkemize özgü 
endemiktir, yani yeryüzünde sadece ülkemizde yetişmektedirler. Ayrıca özellikle Sündiken ve Türkmen 
Dağları başta olmak üzere ilimizin tüm dağ, step, ova, yayla ve ormanlarında yetişen bu türlerden 14’ü 
dünyada sadece Eskişehir ilinde doğal olarak yetişmektedir. Bunlar; Gypsophila osmangaziensis (Çöven 
otu),  Hesperis turkmendaghensis (Jülyen), Hypericum sechmenii (Kantaron), Centaurea nivea, Cen-
taurea sericea (Peygamber çiçeği), Alyssum niveum (Alis), Cephalaria aytachii (Acımık),  Campanula 
pamphylica subsp. tokurii (Çan çiçeği),  , Sideritis gulendamiae (Dağ Çayı),  Aethionema dumanii (Taş-
çanta),  Achillea ketenoglui (Beyaz civan perçemi), Convolvulus pulvinatus (Kahkaha çiçeği), Sideritis 
gulendamiae (Dağ çayı), Verbascum eskisehirensis, Verbascum gypsicola (Sığır kuyruğu).

Kütahya sınırları içinde toplam 679 takson bulunmuştur. Kütahya sınırları içinde 
bulunan takson sayıları ile ilgili istatistiksel bilgiler; 

Kütahya sınırları içinde toplam 130 endemik takson bulunmuştur. Kütahya sınırları 
içinde bulunan takson sayıları ile ilgili istatistiksel bilgiler;  

Afyon ili sınırları içinde toplam 318 takson bulunmuştur. Afyon sınırları içinde bu-
lunan takson sayıları ile ilgili istatistiksel bilgiler; 

Afyon sınırları içinde toplam 72 endemik takson bulunmuştur. Afyon sınırları için-
de bulunan takson sayıları ile ilgili istatistiksel bilgiler; 

Ülkemiz sınırları içinde doğal olarak yetişen endemik ve diğer flora elemanlarının halkımıza tanıtılıp 
gelecek kuşaklara olduğu gibi korunarak aktarılması halk ve çevre sağlığının korunması açısından yaşam-
sal derecede önemlidir. Bu flora zenginliğimizin farkına varılması ve ekosistemlerin korunması konusun-
da kamuoyu bilincinin oluşturulması da bir o kadar önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Floristik Çeşitlilik, Eskişehir, Afyon, Kütahya

Familya : 81 
Cins : 328 
Tür : 656 

Familya : 29 
Cins : 82 
Tür : 126 

Familya : 60
Cins : 182
Tür : 309

Familya : 21 
Cins : 51 
Tür : 71 
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GAP’IN EN NADİDE ÇİÇEKLERİ:”GEOFİTLER”
Prof. Dr. Hasan AKAN

Harran Ün. Fen Edeb. Fak. Biyoloji Böl.,Şanlıurfa,

Lâle, sümbül, nergis, kardelen, çiğdem, salep, süsen gibi herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği bitkiler 
olan geofitler; yılın büyük bir bölümünü toprak altında soğan, yumru ve rizom halinde geçiren bitkilere 
verilen addır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bu bitkilerin en bol olarak bulunduğu bir yöremizdir. Daha 
başka güzel çiçekli bitkilerimiz ile geofitler; özellikle Mart, Nisan ve sonbahar aylarında, bu yörelerimizi 
çiçek bahçesi haline getirirler.

GAP’ta doğal olarak yetişen soğanlı bitki türlerinden Fritillaria imperialis (Ters Lale veya Ağlayan ge-
lin),  F. persica (Adıyaman lalesi), Tulipa aleppensis (Lale), T. sintenisii (Endemik bir Lale türü), Narcissus ta-
zette (nergis), Sternbergia clusiana (kış nergisi), S. fischeriana, Anemone coronaria (Anemon, yoğurt çiçe-
ği), Iris (zambak, süsen)  türleri, Crocus ve Colchicum’un bazı türleri ve son yıllarda yeniden keşfettiğimiz 
Scilla mesopotamica (Mezopotamya sümbülü) sıkça rastladığımız belli başlı geofit türlerindendir.

2001 yılından beri GAP’ta yaptığımız arazi çalışmaları sırasında bir çok geofit  bitkilerinin de bilinçsizce 
toplandığı  dikkat çekmiştir. Geofitlerden Frtillaria imperialis  ve F. persica’nın Adıyaman ve Siverek civar-
larında doğadan  toplandığı ve satıldığı  tespit edilmiştir. 

Bu sunumda; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin geofitleri dialarla tanıtılacak, yöre halkının bu bitkiler-
den nasıl yararlandığına yer verilecek ve bilinçsizce yapılan tahribatlara dikkat çekilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Geofitler, GAP, Bilinçsiz Toplama

GÖLLER YÖRESİ’NİN ENDEMİK BİTKİLERİ
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK1, Y. Biyolog Belkıs Muca1, Y. L. Ö. Ahmet Koca1, Zeki Çetin2, Sultan  Özsoy1

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta

2Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Isparta

Bu çalışmanın amacı; Göller Yöresi’nde bulunan illerin(Isparta, Burdur, Denizli, Konya ve Antalya) ile-
tim demetli endemik bitki taksonlarını belirlemek, bu taksonların habitatlarını, çiçeklenme dönemleri-
ni, yatay ve dikey yayılış alanlarını, tehlike kategorilerini ortaya koymak ve korunması amaçlı önerilerde 
bulunmaktadır.  Çalışmanın sonuçlarına göre; Isparta’da 406 (% 27); Burdur’da 54 (% 4);  Denizli’de 123 
(% 8);  Konya’da 429 (% 29) ve Antalya’da 468 (% 32) Endemik bitki taksonunun doğal yayılış gösterdiği 
anlaşılmıştır. Yörenin toplam 53 familyaya ait endemik bitki taksonu sayısı 950’dir.  Yörede 530 endemik 
takson, birden fazla ilde yayılış göstermektedir. Yörede amaca yönelik tam olarak çalışılmamış, özellikle 
Burdur ve Denizli diğer illerimize göre daha az çalışıldığından literatüre tam olarak potansiyeli yansıma-
mıştır. Her ilin bu sayıya en az % 15 daha endemik takson ekleneceği tahmin edilmektedir.

Bu taksonların dikey yayılışları: 0-500 m.ler arası 78 takson (%8); 500-1000 m.ler arası 31 takson (%3); 
1000-1500 m.ler  arası 91 takson (%10); 1500-2000 m.ler arası 59 takson (%6); 2000-2500 m.ler arası 29 
takson (%3) , 2500 m.- yukarısı 10 takson (%1) ve  değişken rakıma sahip 645 takson %69  olarak tespit 
edilmiştir. 

İlgili taksonların çiçeklenme ayları: 1-3:  5 takson (% 1); 3-6:  333 takson (%36); 6-9: 516 takson (%55); 
9-12: 12 takson (%2) ve bilinmeyen 44 takson (%5); açık tohumlu ve eğrelti 4 takson (%1) olarak tespit 
edilmiştir.

İlgili taksonların IUCN tehlike kategorileri:  LR (cd) 127 takson (%13); LR(nt) 78 takson (%8); LR(lc) 288 
takson (%30); VU 176 takson (%19); CR 41 takson (%4); DD 16 takson (%2);  EN 168 takson (%18) ve 
tehlikede olmayan 56 takson (% 6) olarak tespit edilmiştir.

Yörede özellikle lokal endemikler başta olmak üzere ekonomik önemi olan Origanum minutiflorum, 
Sideritis erythrantha, Ballota cristata, Dorystoechas hastata, Rosa dumalis subsp. boissieri var. an-
talyensis, Muscari bourgaei, Orchis anatolica, Liquidambar orientalis, Abies cilicica subsp. isaurica 
gibi taksonların koruma kullanma dengesine dikkat edilmeli, sektörel paydaşların bilinçlendirilmesi sağ-
lanmalı ve tüketime yönelik olarak kültüre alınma yolları aranmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Göller Yöresi, Endemik Bitkiler, Koruma  

UZUNGÖL (TRABZON) ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ’NİN FLORİSTİK VE 
ODUN DIŞI BİTKİSEL ÜRÜNLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU1, Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ2

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği Bölümü ,
2Fen Fakültesi - Biyoloji Bölümü, Trabzon. 

Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)’nde 2008–2010 yılları arasında gerçekleştirilen karasal 
biyolojik çeşitliliğin tespiti projesi kapsamında bölgede 125 alttür, 68 varyete olmak üzere 311 cinse ait 
toplam 658 adet bitki taksonu saptanmıştır. Ayrıca Uzungöl Çuha Çiçeği (Primula x uzungolensis Terzioğ-
lu & Coşkunçelebi) alandan ilk kez toplanmış, yeni bir bitki taksonu olarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. 
IUCN’e göre Kritik (CR) kategorisinde yer alan Erodium hendrikii (İğnelik) bitkisinin bu alanda da yayıldığı 
saptanmış ve yayıldığı alan mutlak koruma alanı olarak önerilmiştir. Endemik ve ender bitki taksonlarına 
ait 471 koordinat okuması yapılmış ve habitatlarıyla sayısal veri tabanına aktarılmıştır. 

Bölgede yapılan bitki sosyolojisi çalışmaları ile dört değişik vejetasyon tipinde toplam dokuz adet 
bitki birliğinin alanda varlığı saptanmıştır. Bu birlikler ve alansal çalışmalara dayalı olarak yürütülen çalış-
malarla EUNIS habitat sınıflaması yapılmış, 24 adet biyotopun varlığı saptanmış ve coğrafi bilgi sistemleri 
(CBS) ortamına aktarılmıştır. 

Uzungöl ÖÇK Bölgesi’nin önemli bir kısmını kapsayan orman vejetasyonunda sekonder orman sük-
sesyonun 1971 yılından 2010 yılına değin değişimi alansal istatistik (FRAGSTAT) yardımıyla saptanmıştır. 

Ülkemizin değişik yörelerinde odun dışı bitkisel ürün (ODBÜ) olarak yararlanılan 6 sporlu ve 156 to-
humlu bitki taksonunun Uzungöl ÖÇK Bölgesi sınırları içerisinde de yayılış gösterdiği ve bunların bir kıs-
mının yerel halk tarafından da kullanıldığı ancak yerel halkın ODBÜ’lerden faydalanma kültürünün zayıf 
olduğu saptanmıştır. Yerel halkın kullandığı bitkilerden en önemlileri tomara olarak bilinen Trachyste-
monorientalis, Plantago major, Buxus sempervirens, Urtica dioica, Rumex acetosella, Fragaria vesca ve 
alanda çok sayıda tür ile temsil edilen Alchemilla cinsine ait türleridir. Bunlardan Adi Şimşir’in yapraklı 
sürgünleri son yıllarda çok dikkat çekici şekilde odun dışı bitkisel ürün olarak kullanılmaktadır. Uzungöl 
ÖÇKB doğal olarak yayılış gösteren birçok doğal soğanlı süs bitkisine de ev sahipliği yapmaktadır.  Başta 
Fagus orientalis olmak üzere, alanda yayılış gösteren birçok odunsu taksonun yapraklarından hayvan 
altlığı olarak yararlanıldığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelime: Uzungöl, ÖÇK, Biyolojik Çeşitlilik
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PEYZAJ ÇEŞİTLİLİĞİ
Osman UZUN
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ÖZET

Biyolojik çeşitlilik, genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği ve fonksiyonel çeşitlilik olmak üzere dört 
hiyerarşik kategoride ele alınmaktadır. Peyzaj farklı ekosistemlerin karışımından oluşan bir mozaiktir. Peyzaj içinde 
meydana gelen doğal süreçlerin korunması peyzaj kalitesinin ve peyzaj çeşitliliğinin sürekliliği için önemlidir. Peyzaj 
çeşitliliğinin yüksek olması o havzadaki farklı jeolojik, topografik ve iklimsel faktörlerin bir sonucudur. Bu çalışmada 
ülkemiz için peyzaj çeşitliliğinin önemi ortaya konularak, ulusal peyzaj çeşitliliği stratejisinin oluşturulmasında han-
gi aşamaların izlenmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Sonuçta peyzaj çeşitliliğinin belirlenmesinde peyzaj planı ve 
peyzaj planlama yaklaşımlarının önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Çeşitliliği, Fonksiyonel çeşitliliği, peyzaj planlama, peyzaj yönetimi

ABSTRACT

Biological diversity is addressed in four hierarchical categories: genetic diversity, species diversity, ecosystem 
diversity and functional diversity. Landscape is a mosaic consisting of a mixture of different ecosystems. Mainte-
nance of natural processes occurring within the landscape is important for continuity of the quality and diversity 
of the landscape. Different geological, topographical and climatic factors in watersheds result in higher landscape 
diversity. In this study, landscape diversity has revealed the importance for our country. Which stages of the cre-
ation of national landscape diversity strategy should be put forward. Diversity of the national landscape strategy 
described in what stages can occur. As a result, It is emphasized the importance of the landscape plan and lands-
cape planning approaches in determination of landscape diversity.

Key words: Landscape diversity, functional diversity, landscape planning, landscape management

1. GİRİŞ

Peyzaj, İnsanlar tarafından algılandığı şekliyle, özellikleri doğal ve/veya insan aktiviteleri ve etkile-
şimleri sonucu oluşan bir alandır (APS 2003, Şahin 2003).  Ekolojik anlamda peyzaj kilometrelerce geniş 
alanlarda benzer formlarla tekrarlanan arazi kullanımları ya da yerel ekosistemlerin karışımı olan bir mo-
zaiktir (Forman 1995). Bir su toplama havzası hiyerarşi düzenindeki peyzaj düzeyini tanımlamak için iyi 
bir örnektir. Böyle bir alan belirli doğal sınırlara sahip olması nedeniyle, geniş boyutlu ekosistem yöneti-
mi ve planlaması için uygun bir biyosistemdir (Odum ve Barrett 2008).

Biyolojide hiyerarşi düzeninin basamakları küçükten büyüğe doğru hücre, doku, organ, organ sistemi, 
organizma (canlı birey), populasyon, komünite, ekosistem, peyzaj, biyom, ekosfer biçiminde sıralanmak-
tadır (Odum ve Barrett 2008).

Biyolojik çeşitlilik, kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olan ekolojik 
yapılar da dahil olmak üzere tüm kaynaklardaki canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır. 
Biyolojik çeşitlilik genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği ve fonksiyonel çeşitlilik olmak 
üzere dört hiyerarşik kategoride ele alınmaktadır (Anonim 2007). 

Peyzaj kendisini oluşturan ekosistemlerden oluştuğuna göre, ekosistem çeşitliliği ve peyzaj içindeki 
farklı ekosistemler içinde meydana gelen fonksiyonel çeşitlilikler ve bu farklı fonksiyonların birbirleriyle 
etkileşimi peyzaj çeşitliliğinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda peyzaj çeşitliliğinin belirlenme-
si ve yönetilmesi peyzaj içindeki süreçlerin dolayısıyla ekosistem çeşitliliği, tür ve genetik çeşitliğinin 
korunmasına da hizmet edecektir. Bu çalışmanın amacı peyzaj çeşitliliğinin nasıl tanımlanabileceğinin ve 
ulusal peyzaj çeşitliliği stratejisinin oluşturulmasında hangi aşamaların izlenmesi gerektiğinin ortaya ko-
nulmasıdır. Ayrıca bu süreçte peyzaj planı ve peyzaj planlama yaklaşımlarının öneminin vurgulanmasıdır.

2.MATERYAL VE YÖNTEM

Ülkemizdeki zengin peyzaj çeşitliliği ve daha önce yapılan ve sürdürülen çalışmalar ana materyali 
oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemini, ülkemizdeki, peyzaj çeşitliliğinin tanımlanması ve ulusal peyzaj 

çeşitliliği stratejisinin ortaya konulmasında izlenecek aşamalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda Peyzaj çe-
şitliliği için çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi, Peyzajların tanımlanması, Peyzaj fonksiyonlarının/peyzaj 
çeşitliliğinin ortaya konulması, Peyzaj çeşitliliği ve sektörel peyzaj rehberleri, Peyzaj planlama olarak 5 aşa-
malı bir süreç izlenmiştir.

3.ARAŞTIRMA BULGULARI

Avrupa’daki tüm peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlaması için Avrupa peyzaj sözleşmesi (APS) 
yasal bir araçtır. Sözleşmede, Avrupa peyzajlarının kalitesinin ve çeşitliliğinin ortak bir kaynak oluşturdu-
ğunu ve korunması, yönetimi, planlaması için işbirliği yapmanın önemli olduğu kabul edilmiştir. Sözleş-
mede her bir taraf, kendi toprakları üzerindeki peyzajları tanımlamayı, peyzajların özelliklerini ve onları 
dönüştüren güç ve baskıları analiz etmeyi, değişimleri kaydetmeyi taahhüt etmektedir (APS 2003). Aşa-
ğıda peyzaj çeşitliliğinin ortaya konulmasında yöntemde belirtilen aşamaların açıklamaları verilmiştir. 

Peyzaj çeşitliliği için çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi: Su toplama havza sınırları biyolojide 
kullanılan “hiyerarşi düzeni”ne göre peyzaj sınırlarının tanımlanmasında geniş boyutlu ekosistem yöne-
timi ve planlaması için uygun bir  biyosistemdir. Ayrıca peyzajın yapı fonksiyon ve değişiminin çalışılma-
sında ve yıllara göre değerlendirilmesinde kullanılabilir bir sınır oluşturmaktadır (Forman 1995, Odum ve 
Barrett 2008, Uzun 2003, Uzun ve ark 2010).

Peyzajların tanımlanmasında ve peyzaj çeşitliliğinin değerlendirilmesinde havza ölçeğinin kullanılma-
sı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 14 havzada yaptırılan koruma 
eylem planlarında olduğu gibi ulusal mekansal planlama politikalarımız ve Avrupa Su Direktifi içeriği 
açısından da paralellik gösterecektir.  Ayrıca havza bazında yapılacak peyzaj çeşitliliği çalışmalarının bu 
tür havza koruma eylem planlarına kolaylıkla bütünleştirilmesini sağlayacaktır. 

Peyzajların tanımlanması: Peyzajların tanımlanmasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu tür yak-
laşımlar insan odaklı olanlar ve ekolojik temelli olanlar olarak temelde iki gruba ayrılabilir. İnsan odaklı 
peyzaj tanımlamaları insan tarafından algılandığı şekliyle tanımlanan koruma altındaki peyzajlar, yerel 
halk için önemli peyzajlar, sanatçı ve yazarlar tarafından tanımlanan peyzajlar vb. olarak anlam kazan-
maktadır. Ekolojik temelli tanımlamalar biyotik ve abiyotik faktörlerin bir arada değerlendirildiği, coğrafi 
sınırları da dikkate alan tanımlamalardır. 

Peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi konusunda Avrupa’da ve Amerika’da farklı çalışmalar bulun-
maktadır (Luginbühl 2001, Wascher ve ark. 2005,  Seguin 2007, Anonymous 2002, 2009). Kuzey Amerika, 
İspanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yapılan peyzaj karakter tipleri belirlenmesi haritaları için genellik-
le peyzaj atlası kavramı da kullanılmaktadır. 

Ülkemizde  peyzajların tanımlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Peyzaj Koruma Şubesi tarafından bitirilmiş olan 
(2008-2010) “Konya İli, Bozkır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi, 
Koruma ve Planlama Projesinde” ülkemiz peyzajlarının tanımlanmasında ulusal bir yaklaşım ortaya ko-
nulmuştur. Yine Müşteri kuruluşları TC İçişleri Bakanlığı, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TC Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı olan, 2012 yılında bitirilecek olan “İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rek-
reasyon Açısından Değerlendirilmesi (Peyzaj-44) “ isimli TUBİTAK (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştir-
me Projelerini Destekleme Programı) projesinde de mevcut ulusal yaklaşım geliştirilmiştir. Bu projelerle 
birlikte Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerimiz aşama aşama yerine getirilmektedir.

Peyzaj fonksiyonları: Türlerin yerine süreçlerin kullanılması ekosistemin davranışını anlamada daha 
iyi bir yol olarak görülmektedir. Farklı ölçeklerde analiz edildikleri zaman, süreçler canlılardan daha 
önemli rol oynamaktadır (Farina 2000).  Bu durum farklı ekosistemleri bir arada bulunduran peyzaj ölçe-
ğinde düşünüldüğünde daha fazla anlam kazanmaktadır.

Fonksiyonel çeşitlilik için peyzaj planlamada da kullanılan peyzajın fonksiyonlarının ortaya konulması 
ve yorumlanması sağlanmalıdır. Ülkemiz için peyzaj çeşitliliğinin havza ölçeğinde oluşturulması ve her 
havza peyzajı için aşağıdaki fonksiyonların ortaya konulması, peyzaj çeşitliğinin yönetilmesinde ve plan-
lanmasında karar vericilere önemli katkılar sağlayacaktır. Peyzaj içinde bulunduğu coğrafyaya göre aşa-
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ğıdaki fonksiyonlara eklemeler yapılabilecektir.  

Peyzajın su fonksiyonu: havza içinde su süreci açısından öncelikli bölümlerin belirlenmesini sağla-
maktadır (Şahin 1996, Şahin and Kurum 2002, Uzun 2003, Dilek ve ark. 2008, Uzun ve ark 2010, Uzun ve 
Gültekin 2011). Peyzajın habitat fonksiyonu: Peyzaj yapısını oluşturan leke (bazen ekosistem) sınıfları-
nın, bu sınıfları birbirine bağlayan koridorların değerlendirildiği leke - koridor - matris modeli peyzajın ha-
bitat niteliği, peyzaj çeşitliliği, biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan parçalılık, parçalara ayrılma, delik-
lilik, çekilme, aşınma gibi süreçlerin anlaşılmasını sağlamaktadır (Forman ve Godron 1986, McGarigal ve 
Marks 1994, Forman 1995, Dramstad ve ark. 1996, Uzun 2003, Rempel 2010, Uzun ve ark. 2010, Uzun ve 
Gültekin 2011).  Peyzajın biyoçeşitlilik fonksiyonu: Çalışılan havza ölçeğinde belirlenen tür, genetik ve 
ekosistem düzeyindeki önemli biyoçeşitlilik birimlerinin, peyzaj ölçeğinde değerlendirilmesidir. Peyzajın 
biyoiklim fonksiyonu: Peyzaj çeşitliliği açısından farklı canlılar için biyoiklim koşullarının tanımlanması-
dır. Peyzajın görsel fonksiyonu: Farklı havzaların farklı bölümlerinin sahip olduğu görsel çeşitlilik o pey-
zajın çeşitliliğini ve dolayısıyla farklı kullanımlar için değerini artırmaktadır. Bu nedenle görsel fonksiyo-
nun belirlenmesi peyzaj çeşitliliğinin yönetiminde önem kazanmaktadır. Peyzajın kültürel fonksiyonu: 
APS’de “insan” peyzaj tanımının odağında yer almaktadır. Bu bağlamda da peyzaj içinde insan tarafından 
ortaya konulan kültürel aktivitelerin peyzaj çeşitliliği içinde değerlendirilmesidir.

Peyzaj Çeşitliliği ve Sektörel Peyzaj rehberleri : Peyzaj fonksiyonlarından yola çıkılarak havza ölçe-
ğinde “sektörel peyzaj rehberi”nin hazırlanması (Uzun ve ark. 2010) ile peyzaj çeşitliliği açısından önem 
arz eden mekanlarda farklı sektörlerin nasıl stratejiler izleyeceği ortaya konulmaktadır.

Peyzaj planlama: İlk dört aşamada peyzaj çeşitliliğinin ortaya konulması çalışmaları, temelde “peyzaj 
planlama” kapsamında üretilen çalışmaların bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda ülkemizdeki 26 
ana nehir havzasında peyzaj atlaslarının ve peyzaj planlarının oluşturulması ve havzalar ölçeğinde peyzaj 
çeşitliliği ve fonksiyonel açıdan korunması gereken peyzajlara ilişkin stratejilerin oluşturulması, mekan-
sal planlamada karar vericilere ve plancılara önemli katkılar sağlayacaktır.

Peyzaj planları, doğal ve kültürel kaynakları koruyarak insan istek ve gereksinimlerini gerçekleştirmek 
için mevcut ve planlanan kullanımlar arası ilişki ve çelişkilerin irdelendiği, en uygun ve öncelikli kullanım 
biçimlerinin belirlendiği, imar planı, turizm planı gibi büyük ölçekli planlara altlık oluşturan ekolojik ve 
teknik verilere göre hazırlanan planlardır (Yücel ve ark 2008). Bu kapsamda da peyzaj planlarının doğal 
kaynak yönetiminde ve peyzaj çeşitliliğinin yönetilmesinde önemli bir araç olduğu söylenebilir.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER

Peyzaj içinde barındırdığı farklı ekosistemlerle bir bütün oluşturmaktadır. Peyzajın yapısını oluştu-
ran leke sınıfları farklı tarım, orman ve yerleşim desenlerinden oluşabilir. Bu desenler kültürel peyzajın 
temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bununla birlikte doğal nitelikleri fazla olan ormanlar, sulak alanlar, 
akarsular vb. peyzajlar önemli biyolojik çeşitliliğine sahip alanlardır. Peyzaj çeşitliliğinin yüksek olması 
o havzadaki farklı jeolojik, topografik ve iklimsel faktörlerin bir sonucudur. Farklı ve heterojen ekosis-
temlere sahip peyzajların içinde barındırdığı tür ve genetik çeşitlilikte, genellikle yüksek olmaktadır. Her 
peyzaj zaman içinde değişiklik göstermektedir, İnsan müdahaleleri minimum olduğunda her bir peyzajda 
bazı fonksiyonlar devam etmektedir. Bu fonksiyonların bir sonucu olarak o peyzajın kalitesi süreklilik 
göstermektedir. Ancak peyzaj üzerinde insan müdahalelerinden olan ormancılık, tarım ve yerleşimler 
gibi müdahalelerin baskısı artmaya başladığında peyzaj içindeki süreçlerde etkilenmektedir.  Müdaha-
lenin şiddeti arttığında peyzajın bir bölümünde başlayan bozulmalar tüm peyzaja etki edebilmektedir. 
Örneğin bir akarsuyun üst havzasında yapılan müdahaleler, akarsu havzasında meydana gelen su süreci, 
habitat süreci, erozyon süreci gibi doğal olan süreçleri etkilediği gibi, aynı zamanda tarım, yerleşim vb. 
kültürel peyzaj deseni üzerinde de olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Peyzaj içindeki süreçlerin çalışılması, fonksiyonel çeşitliliğin ortaya konulması ve tüm bu süreçlerin tür, 
genetik ve ekosistem düzeyindeki çeşitlilikle birlikte bir arada değerlendirilmesi olarak tanımlanabilecek 
peyzaj çeşitliliği çalışmalarına ülkemizde ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizde “Ulusal Biyoçeşitlilik Stratesi 
ve Eylem Planı” ile paralel olarak “Ulusal Peyzaj Çeşitliliği Stratejisi ve Eylem Planı’nın da geliştirilmesinin 
gerekli olduğu düşünülmektedir (Çizelge 1). Ülkemizde bu konuya ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi ve 

geliştirilebilmesi için, Peyzaj Mimarları, Biyologlar, Orman Mühendisleri vb. meslek disiplinleri ile Ekoloji 
ve Peyzaj ekolojisi konusunda çalışan uzmanların bulunduğu bir disiplinlerarası ekip oluşturulmalıdır.   Çi-
zelge 1 de “Ulusal Peyzaj Çeşitliliği Stratejisinin Geliştirilmesinde” temel olacak bir çerçeve sunulmuştur. 

Çizelge 1. Ulusal Peyzaj Çeşitliliği Stratejisinin Geliştirilmesindeki Aşamalar

No Aşama Eylemler

1 Peyzajların tanımlanması Ülkemizde 26 Ana nehir havzası sınırları peyzaj 
sınırları alınarak her bir havzadaki peyzajların 
tanımları yapılmalıdır.

2
Peyzaj içindeki fonksiyonel 
çeşitliliğin ortaya konulması

Peyzajın Su Fonks., Peyzajın Habitat Fonks., 
Peyzajın Biyoçeşitlilik F., Peyzajın İklim Fonks., 
Peyzajın Görsel Fonks., Peyzajın Kültürel Fonks. vb. 
çalışılmalıdır.

3

Peyzaj Çeşitliliği ile tür, 
genetik ve ekosistem 
çeşitliliği çalışmalarının 
bütünleştirilmesi

İlgili Bakanlıklarca yapılacak Ulusal Peyzaj Çeşitliliği 
projesine başlanılmalıdır.

4 Sektörel peyzaj rehberlerinin 
hazırlanması

Fonksiyonel çeşitliliğin, mekansal planlamada 
kullanımını yasa ve yönetmeliklerde yer almasının 
sağlanması

5 Peyzaj Planları ve Peyzaj 
Yönetimi

Mekansal planlama sürecinde peyzaj planlarına 
ve peyzaj planlama yaklaşımlarına yasa ve 
yönetmeliklerde yer verilmesi

Peyzaj çeşitliliğine ilişkin önerilen sistemin uygulanmasında peyzajların iyileştirilmesi, onarımı ve ge-
liştirilmesini için ileriye dönük olarak yapılan eylemler bütünü olarak tanımlanan “peyzaj planlama” ana 
araçlardandır. Bu kapsamda Havza ölçeklerinde peyzaj planları hazırlatılarak, mekansal planlama çalış-
malarına katkı sağlanmalıdır. Peyzaj planlarının zaman içinde yasal bir statü kazanması, Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesinin 5. Maddesinde belirtilen peyzajı,  bölge ve kent planlama ile kültürel, çevresel, tarımsal, 
sosyal ve ekonomik politikalara ve aynı zamanda peyzaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek 
diğer politikalara katma taahhütümüzün gerçekleştirilmesinde de önemli bir adım olacaktır.

Sonuç olarak peyzaj çeşitliliğinin ulusal boyutta ortaya konulması, ulusal peyzaj çeşitliliği stratejisinin 
oluşturulması ve bu süreçte peyzaj planı ile peyzaj planlama yaklaşımlarının yasal olarak mekansal plan-
lama sürecinde yer alması gereklidir.
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BURDUR GÖLÜ HAVZASI BİYOÇEŞİTLİLİĞİNE FLORİSTİK BİR BAKIŞ
Uzman Biyo. Abdullah ÇETİN1, Yrd. Doç. Dr. Neslihan ERDOĞAN2, Yrd. Doç. Dr. Hasan GENÇ3

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Burdur

2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Burdur

3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Burdur

AMAÇ

Bu araştırmada; Burdur Gölü çevresinin florasının tespit edilmesi ve bu sonuçların havzada yapılan di-
ğer çalışmalarla karşılaştırılmalı analizi yapılarak Burdur Gölü havzasının floristik biyoçeşitliliğini ortaya 
koymak amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Burdur Gölü çevresinde 2009-2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında toplanan bitki örnekle-
rinin teşhisi sonrası elde edilen veriler ile Burdur Gölü havzasında flora konusunda yapılan diğer bilimsel 
çalışmaların karşılaştırılmalı analizi ve değerlendirilmesi yöntemi uygulanmıştır.

BULGULAR

Burdur Gölü havzasında yapılan floristik araştırmalar ve tespit edilen bitki taksonu sayısı; Burdur Gölü 
çevresi florası (465), Tefenni (Burdur) ilçesinin florası ve halk ilaçları (804), Rahat Dağı florası (413) adlı 
çalışmalardan oluşmaktadır. Havzadaki endemik bitki taksonları belirlenmiş ve havzada yeni bitki türü 
keşfinin olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ

Burdur Gölü çevresinde yapılan floristik araştırma sonuçlarının Burdur Gölü havzasında yapılan diğer 
floristik araştırmalar ile birlikte analiz ve değerlendirilmesi sonucu havzanın genel floristik çeşitliliği or-
taya konulmuştur. Buna göre havzada floristik çeşitlilik yönüyle; en fazla bitki taksonun Boncuk Dağla-
rı’nda iken en az bitki taksonunun ise Rahat Dağı’nda olduğu, endemizm oranları yönüyle ise; en çok en-
demik bitki taksonuna sahip alanın Tefenni ilçesi (% 21,0), en az endemik bitki taksonuna sahip alanın ise 
Burdur Gölü çevresi ( % 10, 53) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2011 yılında Lathyrus tefennicus H.Genc & 
A.Sahin olarak yeni bir bitki türü bilim dünyasına ilan edilmiştir. Endemik türler içerisinde sadece Burdur 
Gölü çevresinde yayılış gösteren ve nesli tehlike altında olan bitki türlerinin de yaşadığı tespit edilmiştir.  
Burdur Gölü havzasında yapılan tüm bu floristik araştırmalara göre;  havzanın uluslararası anlaşmalar 
nezdinde tekrar incelenip özellikle endemik bitki türleri dikkate alınarak, korunan alanların genişletilme-
si ve diğer ilgili çalışmalarının en kısa zamanda yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Burdur Gölü havzası, Biyoçeşitlilik, Endemizm, Koruma.
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BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI’NIN HERPETOFAUNASI
Yrd.Doç.Dr.Uğur Cengiz ERİŞMİŞ, Prof.Dr. Muhsin KONUK, Y. Biyolog Ömer ESER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü AFYONKARAHİSAR

Bu araştırmada, Ege bölgesinin İç batı Bölümü’nde yer alan ve Afyonkarahisar ili sınırları içinde kalan, 
Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Kocatepe Bölümü’nün amfibi ve reptil faunasının ortaya çıkarılması amaç-
lanmıştır. Bu amaçla, 2009 yılının mart ayından başlayarak aynı yılın temmuz ayı sonuna kadar araziden 
örnek toplanmıştır. Yakalanan örneklerin pholidosis, renk-desen, vücut ölçümleri ve oranları gibi morfo-
lojik karakterleri incelenmiş ve önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Bu türlere ait biyolojik ve ekolojik 
gözlemler verilmiştir. Yeterli sayıda örnek sağlanan türlerin taksonomik durumları da değerlendirilmiştir.

Araştırma sonunda, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Kocatepe Bölümü’nde, 11 amfibi ve sürüngen famil-
yasına ait, 19 tür tespit edilmiştir. Bu türlerin 1 tanesi kuyruklu kurbağa (semender), 4 tanesi kuyruksuz 
kurbağa, 2 tanesi kaplumbağa, 7 tanesi kertenkele ve 5 tanesi yılan grubuna dâhildir.

Anahtar Kelimeler: Herpetefauna, Kocatepe, Milli Park

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI BİYOÇEŞİTLİLİĞİ: EKOSİSTEM VE FLORA
(1) Güney K, (2)Geven F., (2)Bingöl M., (3)Çeter T., (3)Altuner E.M., 

(1) Aydın M., (1) Sıvacıoğlu A.
(1)  Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, KASTAMONU

(2) Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA

(3) Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KASTAMONU

Küre Dağlarında 1998 yılında Çevre ve Orman Bakanlığınca dış kaynaklı bir proje (UNDP) ile başlatı-
lan korunan alan çalışması 07.07.2000 yılında milli park statüsü ile sonuçlandırılmıştır. Küre Dağları Milli 
Parkı 1998 yılında WWF tarafından Avrupa ormanlarının korumada öncelikli alanlarından (sıcak noktalar) 
biri olarak kabul edilmiştir. 8 Eylül 2006’da yetkililerce başlatılan PAN Parks (Korunan Alanlar Ağı Park-
ları) katılım süreci 2012 Nisan nihai denetimiyle sonuçlanacaktır. Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Zon 
Avrupa-Sibirya bitki coğrafyasının öksin provensinde yer almaktadır. Karstik bir kuşak üzerinde yer alan 
Milli Parkın orman ekosistemi saf veya karışık, ibreli ve yaprak döken odunlu bitki türlerinin hakimiyeti al-
tındadır. Orman içi açıklıklar otsu ve çalımsı bitki türlerin odunlu türlere göre hakimiyet kazandıkları böl-
gelerdir. Aynı zamanda bu bölgeler tür çeşitliliğinin de en yüksek olduğu noktalardır. Ekolojik faktörlerin 
farklı kombinasyonları Küre Dağları Milli Parkı’nda farklı tiplerde ekosistem yapılarını ortaya çıkartmıştır.

Küre Dağları Milli Parkında ekosistem ya da habitat sınıflandırması amenajman haritaları ve Arc-GIS 
programından yararlanılarak analiz edilmiş, bunların doğrulukları uydu görüntüleri ile teyit edilmiştir. 
Elde edilen veriler habitat tiplerinin sınıflandırılmasında kullanılan Avrupa Doğa Bilgi Sistemi’ne (EUNIS) 
uyarlanarak Küre Dağları Milli Parkı için habitat tipleri ortaya konmuştur. Küre Dağları Milli Parkı ve tam-
pon zonu için ise Ekosistem sınıflandırması yapılmıştır. Küre Dağları Milli Parkı odunlu bitki taksonlarının 
zenginliği ve bunların prodüktif yapısıyla floristik açıdan önemli bir özelliğe sahiptir. Ormanlık bölgelerin 
çeşitli sebeblerle açıldığı yerde oluşan alanlar ise otsu ve çalımsı bitki türlerinin sayısının artarak biyoçe-
şitliliğin en üst seviyeye çıktığı floristik açıdan önemli noktalardır. Küre Dağları Milli Parkında 1014 bitki 
taksonu tesbit edilmiştir. IUCN’e göre 45 bitki taksonu tehlike sınıflarına göre değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küre Dağları, Biyoçeşitlilik, Ekosistem.

KIZILDAĞ’IN FLORİSTİK ÖNEMİ
Prof. Dr. Ahmet DURAN

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya

Kızıldağ, Konya ilinin, Derebucak ilçesine bağlı Çamlık kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Çam-
lık Kasabası; 37º22’ kuzey enlemleri ile 31º40’ doğu boylamları arasında yer alır. Konya’ya 142 km, Antal-
ya’ya 220 km, Beyşehir’e 52 km uzaklıktadır. Kızıldağ, coğrafik olarak Konya il sınırları içinde ve Antalya 
il sınırına komşu, Orta Toroslar’da yer alır.  Kızıldağ ultramafikleri Çamlık grubu adı altında bünyelerinde 
barındırdıkları dünit, harzburjit, kromit kütleleri ve diyabaz dayklarıyla birlikte değerlendirilmişlerdir. 
Bu grup allokton Bozkır birliği içinde olup altındaki Huğlu ve üstündeki Gencek gruplarıyla düşük açılı 
tektonik dokanaklıdır (Şen, 1996). Kızıldağ Konya’ya bağlı olmakla  beraber Göller yöresinde yer alır. Ya-
rı-kurak Akdeniz iklimi hâkimdir. Kızıldağ’ın vejetasyonu üç kısımda incelenebilir. Karaçam ormanı, Kaya 
vejetasyonu ve Subalpinik vejetasyon şeklindedir. Arazi çalışmaları sonucunda toplanan örneklerin de-
ğerlendirilmesi sonucu serpantine özgü 190 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 68’i endemiktir 
(% 36).  Florayı oluşturan taksonların;  62’si Akdeniz (% 32.6), 37’si İran-Turan (% 19.4), 10 takson 
Avruıpa-Sibirya (% 5.3), 81 takson ise çok bölgelidir (% 42.7). Alanda son yıllarda yürütülen botanik araş-
tırmalar, Kızıldağ’ın dar yayılışlı endemik bitkiler bakımından son derece zengin olduğunu ortaya koy-
muştur. Aslında Kızıldağ’ın içerdiği yüksek endemizm oranı, Türkiye’de tüm serpantin alanlarda görülen 
tipik bir özelliktir. Alanın florasının çok zengin olmasının dağın izole olmuş konumundan ileri geldiği söy-
lenebilir (Aksoy ve ark., 2008; Aytaç, 2005). Bu alanda son zamanlarda bilim dünyası için 11 yeni bitki türü 
tanımlanmıştır. Bu türler şunlardır; Muscari anatolicum (Cowley ve ark., 1994), Sideritis ozturkii (Aytaç ve 
Aksoy, 2000, 181-184), Bornmuellera kiyakii (Aytaç ve Aksoy, 2000, 485-490), Eryngium trisectum (Wörtz 
ve Duman, 2004, 421-425), Rindera dumanii (Aytaç ve Mill, 2005, 109-118), Noccea camlikense (Aytaç ve 
ark., 2006, 409-416), Centaurea kizildaghensis (Uzunhisarcıklı ve ark., 2007, 61-66), Allium ertugrulii (De-
mirelma ve Uysal, 2007, 315-317), Silene ozyurtii (Aksoy ve Hamzaoğlu, 2009, 431-434), Onosma aksoyii 
(Aytaç ve Türkmen, 2011, 269-274) ve Scorzonera coriacea (Duran ve ark., 2011, 353-359). 

Kızıldağda lokal endemik olarak yetişen Rindera dumanii, Sideritis ozturkii, Bornmuellera kiyakii ve 
Noccea camlikense türleri üzerine Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Aksoy ve arkadaşları, bu tür-
lerin Ekolojisi ve Koruma Biyolojisi çalışmaktadır. Aynı zamanda Prof. Dr. Nezaket Adıgüzel’in bu yörede 
yapmış olduğu Kızıldağ Serpantinlerinde yetişen endemik Bornmuellera kiyakii türünün nikel hiperakü-
mülatörü üzerine çalışması tamamlanmıştır (Reeves ve ark., 2009, 33-40). Kızıldağ’ın Likenleri üzerine 
Mustafa Kocakaya ve arkadaşlarının yeni liken türleri mevcuttur (Kocakaya ve ark., 2009, 105-112). 

Anahtar Sözcükler: Kızıldağ, Biyoçeşitlilik, Flora
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GİRESUN DAĞLARININ (ORDU-GİRESUN-SIVAS) 
ENDEMİK VE NADİR TÜR İLE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Eğitim Fak. Fen Bilgisi ABD 55139, Atakum /Samsun

Giresun dağları, Karadeniz kıyısı ile güneyde Kelkit Vadisi arasında, kıyıya paralel bir duvar gibi yükse-
lerek Ordu, Giresun ve Sivas il sınırları arasında uzanmaktadır. Güneyi dik ve sarp yamaçlara, kuzeyi derin 
vadilerle yarılmış bu dağların ortalama yüksekliği 2000m olup Balaban dağları (3331m), Cankurtaran 
(3278m), Gavur (3248m), Karagöl (3107m), Küçükkor (3044m), Kırkkızlar Tepesi (3025m) önemli yükselti-
lerdir. Giresun dağlarında eski buzulların oluşturduğu topoğrafik yapı yanında, buzul göllerine rastlanır-
ken Karagöl dağları’nın batısında önemli yaylalar(Karagöl, Kulakkaya, Tamdere, Sağrak, Kümbet, Bektaş, 
Sisdağı) bulunmaktadır. Giresun dağları, coğrafik olarak İç ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgeleri 
arasında, bitki coğrafyası bakımından, Avrupa-Sibirya ile İran-Turan floristik bölgeleri arasında geçiş ala-
nında bulunmaktadır. Bu tip geçiş bölgeleri bir yandan Karadeniz’in nemli diğer taraftan İç Anadolu’nun 
kurak ikliminin etkisi altında olması nedeniyle her iki bölgeye ait bitkileri içermekte ve bitki biyoçeşitliliği 
bakımdan ilginç özellikler göstermektedir. Nitekim Giresun dağlarının kuzeyi ile güneyi arasındaki iklim 
ve yağış farkı, güney kesimlerinde step alanlarının, kıyı ile dağlar arasında kalan kesimlerinde orman 
alanlarının artışına neden olmuştur. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Doğu Ladininin (Picea orientalis) en batı ucunu oluşturan Giresun dağ-
larında, orman, bozuk orman, step (ova ve dağ), hidrofil (sucul), higrofil (nemli dere) ve kayalık alanlar 
olmak üzere altı ekosistem tipi yer alırken, Bern sözleşmesine ait tehlike altında 2 tür ve 4 habitat tespit 
edilmiştir. Ayrıca Giresun dağlarında, 15 tanesi alana özgü, 25 ‘i ülke çapında nadir 110 endemik takson 
bulunmaktadır. Cyclamen parviflorum‘un yayılışının en doğu ucunu oluşturan Giresun dağlarında bugü-
ne kadar veri yetersizliğinden dolayı tam olarak bilinmeyen Karadeniz Kandamlasının (Adonis cyllenea 
var. paryadrica) alanda sınırlı oranda bulunduğu görülmüştür. Türkiye’nin Önemli Bitki alanları arasın-
da yer alan Giresun dağlarına özgü taksonlar Doronicum tobeyi, Centaurea drabifolioides, Centaurea 
helenioides, Hieracium giresunense, Hieracium tamderense, Micromeria fruticosa subsp giresunica 
ile Şebinkarahisardan yeni keşfedilen Draba cemilea’nın yayılış alanı sınırlı olup korunması için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Giresun Dağları, Endemik, Nadir Tür, Ekosistem Çeşitliliği 

ALTINBEŞİK MAĞARASI, KÖPRÜLÜ KANYON, OLIMPOS-BEYDAĞLARI 
VE GÜLLÜK DAĞI (TERMESSOS) MİLLİ PARKLARININ 

FLORİSTİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. İlker ÇİNBİLGEL

Akdeniz Üniversitesi, Akseki Meslek Yüksekokulu, Av ve Yaban Hayatı Programı, 07630, Akseki/Antalya

Bu çalışmada, Antalya’daki Milli Parkların Floristik kompozisyonu (çeşitliliği ve özellikleri) daha önce 
yapılmış çalışmalar ışığında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Antalya’da bulunan Altınbeşik Mağarası, 
Köprülü Kanyon, Olimpos-Beydağları ve Temessos Milli Parklarından ilk ikisi Antalya’nın doğusunda, di-
ğerleri ise batısında yer almaktadır. Değerlendirme sonucunda bu Milli Parklardan en çok bitki çeşitliliği-
ne sahip olanı 1027 taksonla Köprülü Kanyon Milli Parkı, en az bitki çeşitliliğine sahip olanı 605 taksonla 
Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’dır. En küçük Milli Park ise 1156 hektarlık alanı ile yine Altınbeşik Mağarası 
Milli Parkı’dır. Ülkemizde endemizm oranı % 34’tür ve ülkemizin güneyi endemizm bakımından en zengin 
bölgeler arasındadır. Antalya, Türkiye Florası kareleme sistemine göre C2, C3 ve C4 karelerinde yer al-
maktadır. Bu karelerden, C2 karesinde 2403 bitki mevcut olup, 656’sı endemiktir, oranı ise %27.3’tür. C3 
karesinde, 2473 bitkinin 631 tanesi endemiktir, oranı ise % 25.5’tir. C4 karesinde ise 2134 bitki mevcut 
olup, 602 tanesi endemiktir. Oranı ise %28.2’dir. Söz konusu Milli Parklar C3 karesine dahildir. Endemik 
bitkiler bakımından en iyi durumda olan alan, 233 (%22.78) endemik taksonla Köprülü Kanyon Milli Par-
kı’dır. Endemik bitkilerin benzerliği bakımından bu dört Milli Park kıyaslandığında, Olimpos-Beydağları 
ile Termessos Milli Parkları bu bakımdan birbirine en çok benzer alanlardır. Köprülü Kanyon Milli Parkı ise 
bu iki alana Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’ndan daha çok benzerlik göstermektedir. Olimpos-Beydağları 
ve Köprülü Kanyon Milli Parkı diğer Milli Parklara göre yükselti farklılığı nedeniyle vejetasyon katları 
bakımından daha zengindir.

Anahtar Kelimeler: Milli Park, Flora, Bitki Çeşitliliği, Endemizm, Antalya
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ANKARA’NIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE 
KARASAL OMURGALI HAYVAN TÜRLERİ

Prof.Dr. Levent TURAN

Hacettepe Üniversitesi

Çevre Eğitimi, Kuş Araştırmaları ve Halkalama Merkezi

06800 Beytepe-Ankara

Ankara ilinin neredeyse tamamı iç Anadolu bölgesinde, Türkiye’nin ortaya yakın kısmındadır. İlin bü-
yük kısmı yukarı Sakarya havzası sınırları içerisinde yer al maktadır. Yüzölçümü 14,500 km2 civarında olan 
İl sınırları içerisinde tuz oranı “yüksek” olarak tanımlanabilecek bozkırlardan verimli topraklara; biyolojik 
çeşitliliği değişik şekillerde destekleyen sulak alanlardan doğal, kalıntı ve yapay ormanlara kadar geniş 
bir habitat çeşitliliğine sahiptir.  

Tuz gölü, Sarıyar Barajı, Hirfanlı Barajı’nın bir kısmı, Eymir-Mogan gölü kompleksi, Soğuksu Milli Parkı, 
Nallıhan kuş cenneti gibi biyolojik çeşitlilik bakımından sıcak ve hareketli bölgelere de sahiptir. 

Faunal bileşenleri farklı şekillerde destekleyen çeşitli ve çok sayıdaki yaşam alanlarına ek olarak  Tür-
kiye  üzerinden gerçekleşen, batı Palearktik bölgeye özgü kuzey-güney yönlü göç hareketlerinin güzer-
gahı üzerinde de bulunması biyolojik çeşitlilik açısından önemli katkılar sağlar. 

Ankara ili yüzölçümünün büyük bölümünün bozkır karakterinde olması nedeniyle konuya yakın olma-
yanlar tarafından biyolojik çeşitlilik açısından  “fakir bir il” önyargısı oldukça yaygındır. Fakat bu alanlar 
biyolojik çeşitliliğin en  zengin olduğu yaşam alanlarıdır. 

Habitat çeşitliliği, göç yollarının üzerinde bulunması, çeşitli sulak alan ve ormanlara sahip olması ya-
nında sahip olduğu geniş yüzölçümü Ankara’nın sanılandan veya tahmin edilenden çok daha zengin bir 
biyolojik çeşitliliğe sahip olmasını açıklamaktadır. 

Ülkemiz sınırları içerisinde bugüne kadar kaydedilmiş olan Karasal omurgalı hayvan (Tetrapod) sınıf-
ları içerisinde en zengin sınıf, 527 tür ile kuşlar sınıfıdır. İl genelinde bugüne kadar en az 302 kuş türünün 
kaydı yapılmıştır. Bu sayı Türkiye kuş türleri sayısının % 63’üne denk gelmektedir.  Bunun yanında Türki-
ye’de teşhis edilmiş olan 172 memeli hayvan türünden en az 92’sinin; 121 sürüngen türünden 46’sının; 
ayrıca 27 iki yaşamlı türünden de 11’inin il sınırları içerisinde yayılım gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu konuda genel bir değerlendirme yapmak gerekirse ülkemizde bugüne kadar yayılım gösterdiği 
belirlenen en az 827 karasal omurgalı türünden 451’i, yani %55’den daha fazlasının Ankara il sınırları 
içerisindeki habitatlarda doğal bir dağılım gösterdiği ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Omurgalı Hayvanlar, Ankara, Biyolojik Çeşitlilik

ULUDAĞ’IN FAUNASI

Prof. Dr. Hikmet Sami YILDIRIMHAN

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü. Görükle Kampusu, Nilüfer Bursa

Uludağ kuzey batı Anadolu’nun en yüksek kütlesidir.  Marmara denizi  kıyılarından 30- 40 km mesafe-
de ve  çukur Bursa ovasının güney kesiminde, sarp yamaçlarla  yükselen  bir duvar özelliğindedir. Kuzey 
batı – güney doğu doğrultusundaki dağın uzunluğu 40 km, genişliği ise 20 km. dir.  Batısı ve güneyi Nilü-
fer çayı, kuzeyi ve doğusu ise Bursa ve İnegöl ovaları ile doğal olarak sınırlanmıştır.

Uludağ bulundurduğu çok çeşitli yaşam ortamları ile çok sayıda hayvanı içinde barındırmaktadır. Bu 
biyotoplarda çok sayıda hayvan barınmaktadır. Ancak Uludağ’ın faunası üzerine çok fazla çalışma yapıl-
madığı için   Uludağ’ın faunasını  şudur  bugün için oldukça zordur. 

Buradaki bilgiler Uludağ’la ilgili yapılmış bazı çalışmalardan ve Türkiye’de hayvanlar üzerine yazılmış 
temel bazı kaynaklardan derlenerek verilmiştir. 

Omurgalı hayvan gruplarını tek tek incelediğimizde; Memeli hayvanların 4 Ordo’ya ait 18 familyadan 
toplam 79 tür olduğu görülmüştür. Kurbağalar sınıfından  6 adet kuyruksuz ve 2 adet kuyruklu kurbağa-
ya rastlanmıştır. Sürüngenler sınıfına ait 1 kara kaplumbağası ve 2 yarı sucul kaplumbağa olmak üzere 
3 türe, kertenkelelerden 2 bacaksız kertenkele ile 11 kertenkele türüne ve 13 yılana rastlanmıştır. Ulu-
dağ’ın kuş faunası üzerine yapılmış bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak kuş gözlemcilerinden 
elde edilen bilgilere göre en az 50 tür kuş Uludağ’da gözlemlenmiştir. Uludağ’ın etrafında çok sayıda 
nehir ve 2 baraj gölü bulunmasına rağmen buralarda yaşayan balıkların faunistik çalışması yapılmamıştır. 
Türkiye Tatlı Su Balıkları kitabına göre Uludağ ve çevresinde 5 familyaya ait 15 tür balık bulunmaktadır. 

Uludağ’ın Omurgasız hayvanları ile ilgili yapılmış çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Uludağ’ın tek 
hücreli hayvanları üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak Protozoa’daki her şubeden hay-
vana  rastlamak mümkündür. Uludağ’ın omurgasız hayvanları içinde en fazla Plathelminth, Nemathel-
minth ve Acanthocephal’ler üzerinde çalışma yapılmıştır.

Plathelminthes (Yassı Kurtlar)’ten Planaria tatlısu kenarlarındaki taşların altlarında bol miktarda bu-
lunur. Bu gruptaki hayvanlardan parazitik olanları omurgalıların vücutlarının değişik yerlerinde bulunur.  
Evcil omurgalılarda bu hayvanlardan 2 digenea, 8 cestoda’ya balıklarda 6 monogenea, 1 digenea ve 2 
cestoda’ya, Kertenkelelerde 4 digenea ve 2 cestoda’ya, kurbağalarda 2 monogenea, 14 digenea ve 2 
cestoda’ya , Kaplumbağalarda 3 digenea’ya ve yılanlarda 1 digenea ile 1 cestoda’ya rastlanmıştır . Tip 
yeri  Uludağ olan Rana macrocnemis’ te bulunun monogenea türü dünyaya yeni tür olarak sunulmuştur.

Nematomorpha’ya ait Gordius sp. ye arazi çalışmalarında rastlanmıştır.  Omurgasız hayvanlar-
dan yumuşakçalarla ilgili literatüre rastlanmamıştır. Ancak arazi çalışmalarında değişik salyangoz türleri-
ne rastlanmıştır. Annelida ile ilgili  literatüre rastlanmamıştır. Ancak sülük ve toprak solucanlarına arazi 
çalışmalarında görülmüştür. 

Arthropoda şubesinden Crustacea (Kabuklular)’dan  Cyclops sp., Ergasilus sp., Argulus sp.  balıklar üze-
rinde parazit olarak rastlanmıştır.  Daphnia sp (Su piresi), Tespih böcekleri ve bazı yengeç türlerine de 
rastlanmıştır. Myriopoda (Çok ayaklılar)’dan da Scutigera, Lithobius, Scolopendra, Himantorium, Julus gibi 
hayvanlara  çok miktarda rastlanmaktadır.

Acarina(Kene)’dan Kaplumbağalarda 1 tür, kertenkelelerde 3 tür ve sığırlarda 10 türe rastlanmıştır. 
Araneidea (Örümcekler)’den Uludağ’da bulunan türler 19 familyaya ait 53 türdür.

Böcekler sınıfına ait her türden örneğe rastlanmaktadır. Ancak çoğu grup üzerinde sistematik çalışma 
yapılmamıştır. Kelebekler üzerinde yapılan çalışma ile Uludağ’da Papillionidae 8 tür, Nymphalidae 30 tür, 
Satyridae 30 tür, Lycaenidae 43 tür, Hesperidae 15 tür ve Pieridae 15 tür olmak üzere toplam 141 tür 
tespit etmiştir. Gece kelebekleri üzerinde herhangi bir çalışma yoktur. Ancak bunların sayısının gündüz 
kelebeklerinin 3 katı olduğu tahmin edilmektedir.  Ayrıca Hymenoptera ordosundan Bombidae  (Bombus 
arıları) familyasına ait 10 tür tespit edilmiştir. 

Uludağ barındırdığı çok çeşitli yaşam ortamlarıyla pek çok organizma için yaşam alanı olmaktadır. An-
cak yukarda da görüldüğü gibi özellikle hayvansal organizmalar açısından daha çok çalışılması gereken 
bir alan olarak araştırmacıları beklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uludağ, fauna, yaşam ortamları
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ZONGULDAK BÖLGESİ KUŞLARI VE KORUMA STATÜLERİ 
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3. Sınav Dershanesi, Zonguldak Şubesi, Matematik Öğretmeni, Soğuksu, Zonguldak 

ÖZET

Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Karadeniz’e batı ve kuzeyden kıyısı olan bir ildir. 3.309 km²lik yüzölçü-
müyle Türkiye topraklarının binde altısını kaplamaktadır. 

Dünya’da 10.000 kadar, Türkiye 472 kuş türü vardır. Zonguldak’ta ise 296 kuş türü belirlenmiştir. Zonguldak, 
Türkiye’deki iller sıralamasında kuş çeşitliliği bakımından ilk 8’de yer almaktadır. Zonguldak ilinde bu kadar fazla 
kuş türünün bulunmasının sebepleri; dağ, deniz, akarsu, orman ve göl gibi çeşitli ekosistemleri barındırması ve Ka-
radeniz üzerinden göç eden pek çok kuş türünün göç yollarının üzerinde olması, ve kuzey ülkelerinde üreyen kuş 
türlerinin bazılarının kışlama alanı olarak kullanmasıdır.  Belirlenen türlerden 3 tanesi (Kara Ördek, Paçalı Şahin ve 
Çöl Ötleğeni) Türkiye’de ilk kez Zonguldak’ta fotoğraflanmıştır. 

Belirlenen türlerden IUCN kriterlerine göre 3 tanesi EN, 2 tanesi VU, 11 tanesi NT, 279 tanesi LC, 2 tanesi de NE 
olarak listelenmiştir. MAK listelerine göre 212 tür EK I, 54 tür EK II, 28 tür EK III listesinde yer almakta, 3 tür ise de-
ğerlendirmeye alınmamış durumdadır. BERN Sözleşmesine göre de 195 tür EK II, 92 tür EK III listesinde yer almakta, 
10 ise değerlendirilmemiş durumdadır. Ayrıca Belirlenen türlerden 30 tanesi Türkiye çapında nadir sayılan türlerdir. 

Filyos Irmağının denize döküldüğü alanda planlanan Filyos Projesi kapsamında yapılacak büyük liman ve nehir 
boyunca oluşturulacak sanayi tesisleri sulak alanı ve etrafındaki kuşların kullandığı alanları büyük ölçüde tahrip 
edebilecek gibi görünmektedir. Projede gerekli tedbirler alınmaz ve kuşlar için uygun yaşama alanları bırakılmaz 
ise bölgedeki bu kuş zenginliği zarar görebilecektir. Zonguldak Bölgesi sahip olduğu kuş çeşitliliği ile ülkemizdeki 
önemli kuş cennetlerinden biridir. 

Anahtar Kelimeler: Zonguldak, kuşlar, bioçeşitlilik, koruma statüleri  

ABSTRACT

Zonguldak located in Western Black Sea Region and has coasts in the west and north with Black Sea. It has a 
surface area of 3,309 km², so constitudes 0,06% of total surface area fo Turkey.  

There are about 10,000 bird species in the world and 472 in Turkey. The bird species determined in Zonguldak is 
296. Zonguldak is among the first 10 provinces in Turkey related bird specives diversity. The resons of having such 
a rich diversity is to have diverse habitat types such as  mountains, sea, running water, forest and lakes. Additional-
ly, another reasosns are that Zonguldak is on the migration of birds though Black Sea, and some birds that breed 
in northern countries are using Zonguldak as wintering area. Three of the birds (Black scoter, Rhough-legged buz-
zard, Desrt warbler) determined were first photographed in Turkey during bird watching activities in Zonguldak.  

According to IUCN criteia, 3 species determined were listed as EN, 2 as VU, 11 as NT, 279 as LC, 2 as NE. Accor-
ding to MAK lists 212 species determined were listed in Annex I list, 54 in Annex II list and 28 were in Annex III list, 
and 3 species were not evaluated. According to BERN convention 195 species were listed in Annex II, 92 species in 
Annex III and 10 species were not evaluated. Additionally, 30 of the species determined are accepted as rare birds 
for Turkey. 

Filyoos port project which was plalled to establihed around Filyos delta and related industry buildings along 
the river was thought to destroy aquatic habitats and other areas that are being used by birds. Unless necessary 
measures that necessary to protect the birds and habitats for birds, bird diversity in the area may be effected seri-
ously. Zonguldak area is one of the most important bird paradise in Turkey by having such a rich bird fauna.  

Key words: Zonguldak, birds, biodiversity, protection statudes 

1. GİRİŞ

Zonguldak bölgesindeki bilinen ilk kuş gözlemleri 1948 yılında Ogilvie tarafından gerçekleştirilmiş 
(Oglive, 1954), daha sonra detaylı bir çalışma 1976-1978 yıllarında J.S.M. ALBRECHT tarafından Ereğ-
li bölgesinde yapılmıştır (Albrecht, 1986). Bu gözlemler boyunca 199 tür ve alttürün kaydı yapılmıştır. 
Zonguldak Bölgesinde bir Türk gözlemcinin de katıldığı ilk kayıt İlhan Çelikoba,Geoff Welch,Hilary Welch 
tarafından 29.01.1997-30.01.1997 tarihleri arasında Ereğli - Karasu arasındaki bölgede ve Filyos deltasın-
da Kış Ortası Kuş Sayımları kapsamında tutulmuş ve 22 kuş türüne ait kayıtlar kuşbank veritabanına gi-
rilmiştir. Zonguldak Bölgesindeki sonraki çalışmalar Matematik öğretmeni Tuncer Tozsin’in 2004 yılında, 
İngilizce öğretmeni Murat Soydaş’ın 2006 yılında ve ZKÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Mustafa Sözen’in 
2007 yılında Zonguldak’ta kuş gözlemlerine başlaması ile devam etmiştir. 2007 yılında Zonguldak Kara-
elmas Üniversitesinde Kuş Gözlem Topluluğu oluşturulmuştur. Zonguldak kuş gözlemcilerinin arasına 
Mart 2008 tarihinde DDY Filyos Bakım Şefliğine tayini çıkan Mustafa Erturhan Katılmış ve Nisan 2012’ye 
kadar burada çalışmıştır. Mustafa Erturhan’ın ekibe katılması ile kuş gözlemleri büyük bir hız kazanmış 
ve Zonguldak kuş türleri listesi hızla artmıştır. Gözlem sonuçları KUSBANK veritabanına girilmiş ve şu ana 
kadar 7.000 kadar gözlem girişi sağlanmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışma yöntemi olarak öncelikle literatürde kaydı verilen türler listelenmiştir. Sonrasında 2007-2013 
yılları arasında Zonguldak ili genelinde özellikle Filyos deltası olmak üzere ilin pek çok yerinde gözlemler 
yapılmış ve fotoğraflar çekilmiştir. Çekilen fotoğraflar büyük ölçüde trakus.org internet sitesine yüklen-
miş ve tür teşhisleri yapılmıştır. trakus.org sitesi Türkiye’nin en çok üyesi olan kuş gözlem ve fotoğrafı 
sitesi olup şu anda 2500 üyesi vardır ve toplam 37.000’in üzerinde kuş fotoğrafı yüklenmiş durumdadır. 
Aynı zamanda gözlem sonuçları sürekli olarak kuşbank veri tabanına yüklenmiş ve yeni tür kayıtları ola-
rak tutmakta olduğumuz Zonguldak ili kuş türleri listesine eklenmiştir. 

3. SONUÇLAR

Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye’deki küçük illerden birisi olmasına rağmen kuşlar açısın-
dan düşünüldüğünde önemli bir zenginliğe sahiptir. Türkiye’de yaşayan 472 kuş türü bulunmaktadır ve 
bu türlerden 296 tanesi Zonguldak’ta gözlemlenerek kayıt altına alınmıştır (Tablo 1). Zonguldak ili bu kuş 
çeşitliliği ile kusbank kayıt verilerine göre Türkiye’deki iller sıralamasında ilk 10’da yer almaktadır. 

Belirlenen türlerden 3 tanesi (Kara Ördek, Paçalı Şahin ve Çöl Ötleğeni) Türkiye’de ilk kez Zongul-
dak’ta fotoğraflanmıştır. Bu türlerden özellikle Çöl ötleğeni çok önemli bir kayıttır. Türün Türkiye’de 
1971’den sonraki ilk kaydıdır, ve ilk kez fotoğraflanmıştır.  

Zonguldak ilinde bu kadar fazla kuş türünün bulunmasının bazı nedenleri vardır. Zonguldak ili dağ, 
deniz, akarsu, orman ve göl gibi çeşitli ekosistemler barındırmaktadır. Böyle olunca da çeşitli ortamları 
tercih eden pek çok kuş türü uygun yaşam alanları bulabilmektedir. Diğer taraftan Karadeniz’i geçerek 
ülkemize gelen ve sonra da ülkemiz üzerinden Karadeniz’i geçerek kuzeye göç eden pek çok kuş türü de 
göç sırasında Zonguldak çevresini kullanmaktadır. Göçmen kuşların en yoğun görüldükleri zaman Mayıs 
ve Eylül ayları olduğu için çevrede en fazla kuş türü görebileceğimiz dönemler de bu aylardır. Ancak bazı 
türler yörede yerli oldukları için bu tip kuşları da yıl boyunca çevremizde görebiliriz. Yaz göçmeni olarak 
Zonguldak çevresinde üreyen kuşlar Mayıs-Ağustos aylarında güney ülkelerden gelmekte, Kasım-Mart 
ayları arasında kuzey ülkelerinde üreyen kuşların bir bölümü kışlama alanı olarak özellikle deniz kıyıla-
rını kullanmaktadır. Yırtıcılar karalar üzerinden göç ettiğinden dolayı nispeten yırtıcı göçü zayıf olmakla 
birlikte ötücü ve su kuşları açısından aktif bir göç yolu üzerinde yer almaktadır. Deniz kuşları oldukça 
fazla sayılarda kıyılarımızı ziyaret etmekte ve bir kısmı kışlama, bir kısmı üreme döneminde Zonguldak 
kıyılarına misafir olmaktadır.

Belirlenen türlerden IUCN kriterlerine göre 3 tanesi EN, 2 tanesi VU, 11 tanesi NT, 279 tanesi LC, 2 
tanesi de NE olarak listelenmiştir. MAK listelerine göre 212 tür EK I, 54 tür EK II, 28 tür EK III listesinde 
yer almakta, 3 tür ise değerlendirmeye alınmamış durumdadır. BERN Sözleşmesine göre de 195 tür EK 
II, 92 tür EK III listesinde yer almakta, 10 ise değerlendirilmemiş durumdadır. Ayrıca Belirlenen türlerden 
30 tanesi Türkiye için nadir olan türlerdir.
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Tablo 1. Zonguldak kuşları ve çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesi. Nd. Nadir kuş.  

Bilimsel adı Türkçe adı IUCN BERN MAK Nd
GAVIIFORMES
 Gaviidae

1. Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç LC II II ü
2. Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç LC II II

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae 

3. Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan LC III I
4. Podiceps cristatus Bahri LC III I
5. Podiceps grisegena Kızılboyunlu Batağan LC II I
6. Podiceps auritus Kulaklı Batağan LC II I ü
7. Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan LC II I

 PROCELLARIIFORMES
 Procellariidae

8. Puffinus yelkouan Yelkovan NT II I

 PELECANIIFORMES
          Phalacrocoracidae

9. Phalacrocorax carbo Karabatak LC III II
10. Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak LC II I
11. Phalacrocorax pygmeus Küçük Karabatak LC II I

Pelecanidae
12. Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan LC II I

CICONIIFORMES
Ardeidae

13. Botaurus stellaris Balaban LC II I
14. Ixobrychus minutus Küçük Balaban LC II I
15. Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı LC II I
16. Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl LC II I
17. Bubulcus ibis
18. Egretta garzetta

Sığır Balıkçıl
Küçük Akbalıkçıl

LC
LC

II
II

I
I

19. Egretta alba Büyük Akbalıkçıl LC II I
20. Ardea cinerea Gri Balıkçıl LC III II
21. Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl LC II I

Ciconiidae
22. Ciconia nigra Kara Leylek LC II I
23. Ciconia ciconia Leylek LC II I

Threskiornithidae
24. Plegadis falcinellus Çeltikçi LC II I
25. Platalea leucorodia Kaşıkçı LC II I

  PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae

26. Phoenicopterus roseus Flamingo LC II I
  ANSERIFORMES
Anatidae

27. Cygnus olor Kuğu LC III I
28. Cygnus columbianus Küçük kuğu LC II I ü
29. Cygnus cygnus Ötücü Kuğu LC II I
30. Anser albifrons Sakarca LC III III
31. Anser anser Boz Kaz LC III II

32. Branta ruficollis Sibirya Kazı EN II I ü
33. Tadorna ferruginea Angıt LC II I
34. Tadorna tadorna Suna LC II I
35. Anas penelope Fiyu LC III III
36. Anas strepera Boz Ördek LC III III
37. Anas crecca Çamurcun LC III III
38. Anas platyrhynchos Yeşilbaş LC III III
39. Anas acuta Kılkuyruk LC III III
40. Anas querquedula Çıkrıkçın LC III III
41. Anas clypeata Kaşıkgaga LC III II
42. Netta rufina Macar Ördeği LC III III
43. Aythya ferina Elmabaş Patka LC III III
44. Aythya nyroca Pasbaş Patka NT III I
45. Aythya fuligula Tepeli Patka LC III III
46. Aythya marila Karabaş Patka LC III III ü
47. Clangula hyemalis Telkuyruk LC III II ü
48. Melanitta nigra Kara Ördek LC III III ü
49. Melanitta fusca Kadife Ördek LC III II ü
50. Bucephala clangula Altıngöz LC III III
51. Mergus albellus Sütlabi LC II I
52. Mergus serrator
53. Oxyura leucocephala

Tarakdiş
Dikkuyruk

LC
EN

III
II

II
I

FALCONIFORMES
Accipitridae

54. Pernis apivorus Arı Şahini LC II I
55. Milvus migrans
56. Haliaeetus albicilla

Kara Çaylak
Ak Kuyruklu Kartal

   LC
   LC

      II
      II

     I
     I ü

57. Gypaetus barbatus
58. Neophron percnopterus

Sakallı Akbaba
Küçük Akbaba

   LC
EN

II
II

I
     I

59. Circaetus gallicus Yılan  Kartalı LC II I
60. Circus aeruginosus Saz Delicesi LC II I
61. Circus cyaneus Gökçe Delice LC II I
62. Circus macrourus Bozkır Delicesi NT II I
63. Circus pygargus Çayır Delicesi LC II I
64. Accipiter gentilis Çakırkuşu LC II I
65. Accipiter nisus Atmaca LC II I
66. Accipiter brevipes Yoz Atmaca LC II I
67. Buteo buteo Şahin LC II I
68. Buteo rufinus Kızıl Şahin LC II I
69. Buteo lagopus Paçalı Şahin LC II I ü
70. Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı LC II I
71. Aquila clanga Büyük Orman Kartalı VU II I ü
72. Hieraaetus pennatus Küçük Kartal LC II I

Pandionidae
73. Pandion haliaetus Balık Kartalı LC II I

Falconidae
74. Falco naumanni Küçük Kerkenez LC II I
75. Falco tinnunculus Kerkenez LC II I
76. Falco vespertinus Ala Doğan NT II I
77. Falco columbarius Boz Doğan LC II I
78. Falco subbuteo Delice Doğan LC II I
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79. Falco cherrug Ulu Doğan VU II I
80. Falco peregrinus Gök Doğan LC II I

GALLIFORMES
Phasianidae

81. Alectoris chukar Kınalı Keklik LC III III
82. Coturnix coturnix Bıldırcın LC III III

GRUIFORMES
Rallidae

83. Rallus aquaticus Su Kılavuzu LC III II
84. Porzana porzana Benekli Sutavuğu LC II I ü
85. Porzana parva Bataklık Sutavuğu LC II I
86. Crex crex Bıldırcın Kılavuzu LC II I ü
87. Gallinula chloropus Saztavuğu LC III II
88. Fulica atra Sakarmeke LC III III

Gruidae
89. Grus grus Turna LC II I
90. Anthropoides virgo Telli Turna LC II I ü

Otididae
91. Tetrax tetrax Mezgeldek NT II I ü

CHARADRIIFORMES
Haematopodidae

92. Haematopus ostralegus Poyrazkuşu LC III II
Recurvirostridae

93. Himantopus himantopus Uzunbacak LC II I
94. Recurvirostra avosetta Kılıçgaga LC II I

Burhinidae
95. Burhinus oedicnemus Kocagöz LC II I

Glareolidae
96. Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı LC II I

Charadriidae
97. Charadrius dubius Küçük Halkalı Cılıbıt LC II I
98. Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt LC II I
99. Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt LC II I
100. Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt LC II I
101. Charadrius morinellus Dağ Cılıbıtı LC II I ü
102. Pluvialis apricaria Altın Yağmurcun LC III II
103. Pluvialis squatarola Gümüş Yağmurcun LC III II
104. Vanellus vanellus Kızkuşu LC III II

Scolopacidae
105. Calidris canutus Büyük Kumkuşu LC III II
106. Calidris alba Ak Kumkuşu LC II I
107. Calidris minuta Küçük Kumkuşu LC II I
108. Calidris temminckii Sarıbacaklı Kumkuşu LC II I
109. Calidris ferruginea Kızıl Kumkuşu LC II I
110. Calidris alpina Karakarınlı Kumkuşu LC II I
111. Limicola falcinellus Sürmeli Kumkuşu LC II I
112. Philomachus pugnax Döğüşkenkuş LC III II
113. Lymnocryptes minimus Küçük Su Çulluğu LC III II
114. Gallinago gallinago Su Çulluğu LC III III
115. Gallinago media Büyük Su Çulluğu NT III I ü
116. Gallinago rustikola Çulluk LC III III

117. Limosa limosa Çamurçullğu NT III II
118. Numenius phaeopus Sürmeli Kervançulluğu LC III II
119. Numenius arquata Kervançulluğu NT III II
120. Tringa erythropus Kara Kızılbacak LC III II
121. Tringa totanus Kızılbacak LC III II
122. Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçünü LC II I
123. Tringa nebularia Yeşilbacak LC III II
124. Tringa ochropus Yeşil Düdükçün LC II I
125. Tringa glareola Orman Düdükçünü LC II I
126. Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü LC III I
127. Arenaria interpres Taşçeviren LC II I

Stercorariidae
128. Stercorarius pomarinus Kütkuyruklu Korsan Martı LC III II ü
129. Stercorarius parasiticus Korsanmartı LC III II ü

Laridae
130. Larus ichthyaetus Büyük Karabaş Martı LC III II ü
131. Larus melanocephalus Akdeniz Martısı LC II I
132. Larus minutus Küçük Martı LC II I
133. Larus ridibundus Karabaş Martı LC III II
134. Larus genei İncegagalı Martı LC II I
135. Larus canus Küçük Gümüş Martı LC III II
136. Larus fuscus Karasırtlı Martı LC II
137. Larus armenicus Vangölü Martısı NE III
138. Larus michahellis Gümüş Martı LC III
139. Larus cachinnans Hazar Martısı LC III II
140. Larus marinus Büyük Karasırtlı Martı LC II ü
141. Lissa tridactyla Karayaklı Martı LC III II ü

Sternidae
142. Gelochelidon nilotica Gülen Sumru LC II I
143. Sterna caspia Hazar Sumrusu LC II I
144. Sterna sandvicensis Karagagalı Sumru LC II I
145. Sterna hirundo Sumru LC II I
146. Sterna albifrons Küçük Sumru LC II I
147. Chlidonias hybridus Bıyıklı Sumru LC II I
148. Chlidonias niger Kara Sumru LC II I
149. Chlidonias leucopterus Akkanatlı Sumru LC II I

COLUMBIFORMES 
Columbidae

150. Columba livia Kaya Güvercini LC III III
151. Columba oenas Gökçe Güvercin LC III II
152. Columba palumbrus Tahtalı LC III
153. Streptopelia decaocto Kumru LC III II
154. Streptopelia turtur Üveyik LC III III
155. Streptopelia senegalensis Küçük Kumru LC III II

PSITTACIFORMES
Psittacidae

156. Psittacula krameri Yeşilpapağan LC III I
 CUCULIFORMES
Cuculidae

157. Clamator glandarius Tepeli Guguk LC II I
158. Cuculus canorus Guguk LC III I



60 61

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

 STRIGIFORMES 
Tytonidae

159. Tyto alba Peçeli Baykuş LC II I
Strigidae

160. Athena noctua Kukumav LC II I
161. Strix aluco Alaca Baykuş LC II I
162. Asio otus Kulaklı Orman Baykuşu LC II I

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

163. Caprimulgus europaeus Çobanaldatan LC II I
APODIFORMES
Apodidae

164. Apus apus Ebabil LC III I
165. Apus pallidus Boz Sağan LC II I
166. Apus melba Akkarınlı Sağan LC II I

CORACIIFORMES
Alcedinidae

167. Alcedo atthis Yalıçapkını LC II I
Meropidae

168. Merops apiaster Arıkuşu LC II I
Coraciidae

169. Coracias garrulus Gökkuzgun NT II I
Upupidae

170. Upupa epops İbibik LC II I
PICIFORMES
Picidae

171. Jynx torquilla Boyunçeviren LC II I
172. Picus viridis Yeşil Ağaçkakan LC II I
173. Dendrocopos major Orman Alaca Ağaçkakan LC II I
174. Dendrocopos syriacus Alaca Ağaçkakan LC II I
175. Dendrocopos medius Ortanca ağaçkakan LC II I
176. Dendrocopos leucotos Aksırtlı ağaçkakan LC II I
177. Dendrocopos minor Küçük Ağaçkakan LC II I

PASSERIFORMES
Alaudidae

178. Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar LC II I
179. Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı LC II I
180. Galerida cristata Tepeli Toygar LC III II
181. Lullula arborea Orman Toygarı LC III II
182. Alauda arvensis
183. Eromophila alpestris

Tarlakuşu
Kulaklı Toygar

LC
LC

III
II

II
I

Hirundinidae
184. Riparia riparia Kum Kırlangıcı LC II I
185. Ptyonoprogne rupestris Kaya Kırlangıcı LC II I
186. Hirundo rustica Kır Kırlangıcı LC II I
187. Hirundo daurica Kızıl Kırlangıç LC II I
188. Delichon urbica Ev Kırlangıcı LC II I

Motacillidae
189. Anthus campestris Kır İncirkuşu LC II I
190. Anthus trivialis Ağaç İncirkuşu LC II I
191. Anthus pratensis Çayır İncirkuşu LC II I

192. Anthus cervinus Kızılgerdanlı İncirkuşu LC II I
193. Anthus spinoletta Dağ İncirkuşu LC II I
194. Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan LC II I
195. Motacilla citreola Sarıbaşlı Kuyruksallayan LC II I
196. Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı LC II I
197. Motacilla alba Akkuyruksallayan LC II I

Bombycillidae
198. Bombbycilla garrulus İpekkuyruk LC II I ü

Cinclidae
199. Cinclus cinclus Derekuşu LC II I

Troglodytidae
200. Troglodytes troglodytes Çitkuşu LC II I

Prunellidae
201. Prunella modularis Dağbülbülü LC II I
202. Cercotichas galactotes Çalı Bülbülü LC II I

Muscicapidae
203. Erithacus rubecula Kızılgerdan LC II I
204. Luscinia luscinia Benekli Bübül LC II I
205. Luscinia megarhynchos Bülbül LC II I
206. Luscinia svecica Buğdaycıl LC II I
207. Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk LC II I
208. Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk LC II I
209. Saxicola rubetra Çayır Taşkuşu LC II I
210. Saxicola torquata Taşkuşu LC II I
211. Saxicola maura Sibirya Taşkuşu NE III
212. Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan LC II I
213. Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan LC II I
214. Oenanthe pleschanka Alaca Kuyrukkakan LC II I ü

Turdidae
215. Turdus merula Karatavuk LC III III
216. Turdus pilaris Tarla Ardıcı LC III II
217. Turdus philomelos Öter Ardıç LC III II
218. Turdus iliacus Kızıl Ardıç LC III II
219. Turdus viscivorus Ökse ardıcı LC III II

Sylviidae
220. Cettia cetti Kamış Bülbülü LC II I
221. Locustella lusciniodies Bataklık Kamışçını LC II I
222. Acrocephalus melanopogon Bıyıklı kamışçın LC II I
223. Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını LC II I
224. Acrocephalus palustris Çalı Kamışçını LC II I
225. Acrocephalus scirpaceus Saz Bülbülü LC II I
226. Acrocephalus arundinaceus Büyük Kamışçın LC II I
227. Hippolais pallida Ak Mukallit LC II I
228. Sylvia melanocephala Maskeli Ötleğen LC II I
229. Sylvia nana Çöl ötleğeni LC II I ü
230. Sylvia hortensis Akgözlü Ötleğen LC II I
231. Sylvia nisoria Çizgili Ötleğen LC II I
232. Sylvia curruca Küçük Akgerdanlı Ötleğen LC II I
233. Sylvia communis Akgerdanlı Ötleğen LC II I
234. Sylvia borin Boz Ötleğen LC II I
235. Sylvia atricapilla Karabaşlı Ötleğen LC II I
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236. Phylloscopus inornatus
237. Phylloscopus bonelli

Sarı Kaşlı Çıvgın
Boz Çıvgın

LC
LC 

II
II

I
I ü

238. Phylloscopus collybita Çıvgın LC II I
239. Phylloscopus trochilus Söğütbülbülü LC II I
240. Regulus regulus Çalıkuşu LC II I
241. Regulus ignicapillus Sürmeli Çalıkuşu LC II I

Muscicapidae
242. Muscicapa striata Benekli Sinekkapan LC II I
243. Ficedula parva Küçük Sinekkapan LC II I
244. Ficedula semitorquata Alaca Sinekkapan NT II I
245. Ficedula albicollis Halkalı Sinekkapan LC II I
246. Ficedula hypoleuca Kara Sinekkapan LC II I

Timallidae
247. Panurus biarmicus Bıyıklı Baştankara LC II I

Aegithalidae
248. Aegithalos caudatus Uzunkuyruklu Baştankara LC III II

Paridae 
249. Parus palustris Kayın Baştankarası LC II I
250. Parus lugubris Akyanaklı Baştankara LC II I
251. Parus ater Çam Baştankarası LC II I
252. Parus caeruleus Mavi Baştankara LC II I
253. Parus major Büyük Baştankara LC II I

Sittidae
254. Sitta krueperi Anadolu Sıvacısı NT II I
255. Sitta europaea Sıvacı Kuşu LC II I
256. Sitta neumayer Kaya Sıvacıkuşu LC II I

Certhiidae
257. Certhia familiaris Orman Tırmaşıkkuşu LC II I
258. Certhia brachydactyla Bahçe Tırmaşıkkuşu LC II I

Remizidae
259. Remiz pendulinus Çulhakuşu LC III II

Oriolidae
260. Oriolus oriolus Sarıasma LC III I

Laniidae

261. Lanius isabellinus Kızılkuyruklu 
Örümcekkuşu LC III I

ü
262. Lanius collurio Kızılsırtlı Örümcekkuşu LC III I
263. Lanius minor Karaalınlı Örümekkuşu LC III I
264. Lanius excubitor Büyük Örümcekkuşu LC III I ü
265. Lanius senator Kızılbaşlı Örümcekkuşu LC III I
266. Lanius nubicus Maskeli Örümcekkuşu LC III I

Corvidae
267. Garrulus glandarius Alakarga LC III
268. Pica pica Saksağan LC III
269. Corvus monedula Küçük Karga LC III
270. Corvus frugilegus Ekin Kargası LC III
271. Corvus corone Leş Kargası LC III
272. Corvus corax Kuzgun LC III II

Sturnidae
273. Sturnus vulgaris Sığırcık LC II
274. Sturnus roseus Ala Sığırcık LC III I

Passeridae
275. Passer domesticus Serçe LC III
276. Passer hispaniolensis Söğüt Serçesi LC III II
277. Passer montanus Ağaç Serçesi LC III II

Fringillidae
278. Fringilla coelebs İspinoz LC III II
279. Fringilla montifringilla Dağ İspinozu LC III II
280. Serinus pusillus Kara İskete LC II I
281. Serinus serinus Küçük İskete LC II I
282. Carduelis chloris Florya LC II I
283. Carduelis carduelis Saka LC II I
284. Carduelis spinus Karabaşlı İskete LC II I
285. Carduelis cannabina Ketenkuşu LC II I
286. Carduelis flammea Kuzey Ketenkuşu LC II I ü
287. Carpodacus erythrinus Çütre LC III I
288. Pyrrhula pyrrhula Şakrakkuşu LC III II
289. Coccothraustes coccothraustes Kocabaş LC III I

Emberizidae
290. Emberiza citrinella Sarı Kirazkuşu LC II I
291. Emberiza cirlus Bahçe Kirazkuşu LC II I
292. Emberiza cia Kaya Kirazkuşu LC II I
293. Emberiza hortulana Kirazkuşu LC III II
294. Emberiza pusilla
295. Emberiza schoeniclus

Küçük kirazkuşu
Bataklık Kirazkuşu

LC
LC II

     I      
I ü	

296. Emberiza melanocephala Karabaşlı Kirazkuşu LC II I
297. Miliaria calandra Tarla Kirazkuşu LC III II

4. TARTIŞMA

Bu güne kadar yapılan çalışmalarda Zonguldak Bölgesinin önemli bir kuş göç bölgesi ve önemli bir kuş 
alanı olarak değeri ortaya konulmamış olmasına rağmen oluşturduğumuz liste bölgenin kuşlar açısından 
değerini ortaya koymaktadır. Türkiye için nadir olan 30 kuş türü ve IUCN, BERN ve MAK tarafından nesli 
tehlikede veya koruma altında bulunan yine pek çok kuş türünün bölgede yaşadığı belirlenmiş durum-
dadır. 

Şu ana kadar Türkiye’de yayılış gösteren 472 kuş türünden (Kirvan et al. 2008) 431 tanesi fotoğraflan-
mış durumdadır (URL 2). Kara ördek, Paçalı şahin ve Çöl ötleğeni Türkiye’de Filyos nehrinin denize dökül-
düğü bölgede ilk olarak Mustafa Erturhan tarafından fotoğraflandı ve http://www.trakus.org internet 
sitesine yüklenerek kuş meraklılarına duyuruldu. Bu haberden kısa bir süre sonra yeni tür peşinde koşan 
kuş meraklıları Türkiye’nin pek çok farklı bölgesinden Zonguldak’a gelerek bu türleri fotoğraflamaya ve 
gözlemlemeye çalıştılar. Bu hızlı gelişme bize Zonguldak bölgesi kuşları iyi belirlendiği ve tanıtıldığı tak-
tirde bunun yöre için önemli bir turistik aktiviteye de dönüşebileceğini göstermiş oldu. Kuş gözlemciliği 
ve fotoğrafçılığı turizmi Zonguldak için işlenmeyi bekleyen bir kaynak olarak durmaktadır. Diğer taraftan 
dünyanın en hızlı kuşu (Gökdoğan) ve Türkiye’nin en küçük kuşlarını (Çitkuşu, Çalıkuşu ve Sürmeli çalıku-
şu) da Zonguldak’ta gözlemlemek mümkündür.

Bölgede belirlenmiş olan kuş türlerinin çok büyük bir kısmı Filyos deltası alanından belirlenmiştir. 
Şüphesiz bir şekilde Zonguldak ilinin en önemli kuş alanı Filyos deltasıdır. Bunun yanında Filyos Liman 
Projesi kapsamında delta alanında yapılmakta olan ve ileride yapılması planlanan faaliyetler deltadaki 
kuşların yaşama ve üreme alanlarını büyük ölçüde olumsuz etkileyecek görünmektedir. Bölgenin belir-
lenen kuş zenginliğinin bu faaliyetlerden geri dönülemez zararlar görmemesi için planlama aşamasında 
kuşların barınmaya devam edeceği alanların ayrılması özellikle deltanın su rejiminin kuşların barınma ala-
nı olan sazlıkların varlığını sürdürecek şekilde planlanması gerekmektedir. Bölgede kuşların barınmaya 
devam edebilmesi amacıyla Sefercik köyü ile nehir - deniz ve Filyos kalesi arasında kalan alanın sadece 
kuşların barınmasına ayrılması ve bu alanda sazlık bir ortamın oluşması sağlanmalıdır.
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ÖZET 

Bu araştırma Orta Anadolu’nun tipik step iklim özelliğine sahip Kırıkkale ilinde yaşayan Insectivora, 
Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora ve Artiodactyla takımı mensubu türlerin tesbitine dayan-
maktadır. Araştırmada Kırıkkale’nin biyolojik zenginliğine katkı yapacak 27 memeli türü kaydedilmiştir. 
Kırıkkale’de çeşitli insan faaliyetleri ile bozulan ekosistemler yüzünden türlerin tehdit edildiğine işaret 
edilmiştir. Çoğu türlere zararlı olarak bakıldığı için yabani hayvanlar tuzakla, zehirle veya avlanarak öldü-
rülmektedir. Orta Anadolu’da tarım alanlarında kemirici mücadelesi için çeşitli kimyasallar kullanılmakta-
dır. Yabani hayvanların yaşam alanları giderek daralmaktadır. Diğer yandan anız yakılan bölgelerde tarla 
kenarlarında barınan birçok hayvan ölmektedir. Ayrıca yabani hayvanların trafik kazasıyla da öldükleri 
rapor edilmektedir. Gece sivri burunlu fare ve kirpi zemindeki böcekle beslenirken yarasalar da havadaki 
böcekleri avlamak suretiyle biyolojik mücadelede önemli roller üstlenir. Bu bakımdan Kırıkkale’de top-
rağın temiz kalması yanında mağara ekosistemlerinin de korunması gerekmektedir. Ekosistemin sürek-
liliği bakımından kemirici türlerinin ekosistemdeki işlevlerine her zaman fırsat verilmelidir. Kızılırmak’ta 
yaşayan su samuru (Lutra lutra) Kırıkkale için sembol olacak gösterge türlerden biridir. Yabani yırtıcı hay-
vanlardan kurt (Canis lupus)’un yaşamı çok kritik bir duruma gelmiştir. Kızıl tilki (Vulpes vulpes) üzerin-
deki baskı bölgedeki tilki populasyonunu zayıflatmaktadır. Porsuk (Meles meles) birkaç on yıl içinde yok 
olacak türlerden biri haline gelmiştir. Gelincik (Mustela nivalis) ve kaya sansarı (Martes foina) populas-
yonunun korunması için avlanmaması gerekmektedir. En fazla av baskısına maruz kalan yaban domuzu 
(Sus scrofa)’nun varlığını sürdürebilmesi için denetim altında çoğalmasına imkan tanınması zorunlu hale 
gelmiştir. Kırıkkale’deki memeli türlerinin durumları IUCN kriterlerine göre belirlenerek korunmaları için 
bazı önerilere yer verilmiştir. Memeli hayvanların ulusal ve uluslar arası mevzuatlar çerçevesinde korun-
ması, denetiminin yapılması ve bilimsel araştırmalarla türlerin ekolojik isteklerinin ortaya konması konu 
edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Memeli türleri, türlerin korunması, Kırıkkale, Türkiye

MAMMALIAN SPECIES OF KIRIKKALE PROVINCE
ABSTRACT

This study is based on determination of species of the orders Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, 
Rodentia, Carnivora and Artiodactyla in Kırıkkale province which has the climate features of Central 
Anatolia. In this study, totaly 27 mammalian species were recorded from Kırıkkale and it has been dete-
cted that species have been threatened due to ecosystems degraded by human activities. Most of them 
are killed by trapping, poisoning or hunting since they have been considered as harmful. Also various 
chemicals used to fight rodents and burning of stubble in agricultural areas threaten these animals. In 
addition, wild animals are reported to have died in traffic accidents. The European otter (Lutra lutra) 
living in Kızılırmak is one of the indicator species which may be a symbol for Kırıkkale. Gray wolf (Canis 
lupus) life which is one of the members of wild predators has become very critical. Pressure on red foxes 
(Vulpes vulpes) weakens the fox population in the area. Badger (Meles meles) has become one of the spe-
cies that will be gone in a few decades. Weasel (Mustela nivalis) and beech marten (Martes foina) require 
the prohibition of hunting for the protection of populations. In order to maintain its existence, it has 
become mandatory to allow wild boar (Sus scrofa), which is subject to a maximum pressure of hunting, 
to proliferate under control. Status of mammal species in Kırıkkale must be determined according to the 
IUCN criteria and protection of mammals within the framework of national and international legislation 
should be maintained.

Key words: Mammalian species, Species conservation, Kırıkkale Province, Turkey

1.GİRİŞ

Dünya memelileri 5416 türle temsil edilirken Türkiye’de 168 memeli türünün yaşadığı rapor edilmek-
tedir (Kryštufek ve Vohralik, 2001). Kırıkkale iklim ve bitki örtüsü bakımından Orta Anadolu’nun tipik ille-
rinden biridir. Kırıkkale’de volkanik ana kayadan oluşan genellikle kahverengi topraklar hakimdir. Kızılır-
mak nehri ve Delice çayı civarında tarıma uygun araziler bulunmaktadır.  Kırıkkale ili ılı man iklim kuşağın-
da olmasına rağmen karasal iklime sahiptir ve yarı kurak bölgede yer alır. Kırıkkale step bitki örtüsüne 
sahip olup ku zeyde Koçubaba ve güneyde Denek (Dinek) Dağı’nda bodur meşeler hakimdir ve kısmen de 
ardıçtan oluşan orman lık alanlar mevcuttur. Bitki topluluklarının büyük bölümü kurakçıl ve tuzcul özellik 
göstermektedir (Akman, 1990). 

Yaban hayatını en iyi temsil eden türler memeli hayvanlara aittir. Ekosistemler doğal veya antropoje-
nik etkiler nedeniyle bozulmakta ve bazı türler ortadan kalkmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da yaban 
hayatındaki hayvanlarda tifo, tifüs, tulerami, leptospiroz, pnemoni, kuduz, veba gibi  hastalıklar bit, pire, 
kene, salya akıntısı, idrar, dışkı ile insanlara bulaşmaktadır (Özsan ve ark., 1974; Corbet ve Southern, 
1977). Bu bakımdan memeli türlerinin taksonomilerinin tam olarak bilinmesi çevre sağlığı açısından 
önemlidir. Türkiye’de Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla, Perisso-
dactyla ve Cetacea mensubu türlerin yayılışı, taksonomisi, biyoekolojisi ve karyolojisi ile ilgili araştırma-
lar yapılmıştır (Danford ve Alston, 1877; Neuhäuser, 1936;  Ellerman ve Morrison-Scott, 1951; Misonne, 
1957; Osborn, 1964; Corbet ve Morris, 1967; Felten et al., 1977; Turan, 1984; Pamukoğlu ve Albayrak, 
1996; Albayrak ve ark., 1997, 2003). 

Bu araştırma ile Kırıkkale memeli fauna varlığının tespiti ve koruma statüleriyle ilgili önlemlerin alın-
ması amaçlanmıştır.

2.MATERYAL VE METOT

Bu çalışma 2001-2011 tarihleri arasında Kırıkkale ilindeki memeli türleri üzerinde yapılan araştırma ve 
gözlemlere dayanmaktadır (Şekil 1). 

Memeli örnekleri Merkez ilçe ile Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yah-
şihan’da canlı veya ölü kapan, atrap ve ağ kullanılarak elde edilmiş veya dürbün, kamera, fotoğraf maki-
nesiyle tespit edilmiştir. Arazide ve laboratuarda her bir örneğin dört standart dış ölçüsü örnek büyük-
lüğüne göre milimetrik cetvel veya metre ile alınmış ve ağırlıkları 0.001 grama kadar hassas bir terazi, 
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0.5 grama kadar hassas bir el kantarı ve 100 grama kadar taksimatlı bir omuz kantarı ile tartılmıştır. Baş 
iskeletleri % 10’luk amonyak çözeltisi bulunan 70 oC’ta benmaride kaynatıldıktan sonra temizlenmiştir. 
Baculum’lar % 15’lik amonyak çözeltisinde yaklaşık bir saat kaynatıldıktan sonra temizlenmiştir. Türlerin 
ilgili literatür yardımıyla teşhisleri yapılmıştır. Bazı türleri temsil etmek üzere alınan örnekler standart 
müze örneği tipinde hazırlanarak Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ndeki me-
meli koleksiyonunda muhafaza edilmektedir.

Şekil 1. Araştırmanın yapıldığı Kırıkkale il haritası

3.BULGULAR

Kırıkkale’de Insectivora (Böcekçiller) takımı mensubu Erinaceidae ve Soricidae familyasına, Lago-
morpha (Tavşanlar) takımı mensubu Leporidae familyasına, Chiroptera (Yarasalar) takımı mensubu Mic-
rochiroptera alttakımından Rhinolophidae ve Vespertilionidae familyasına, Rodentia (Kemiriciler) takımı 
mensubu Sciuridae, Dipopidae ve Muridae familyasına, Carnivora (Etçiller) takımı mensubu Canidae ve 
Mustelidae familyasına ve Artiodactyla (Çifttoynaklılar) takımı mensubu Suidae familyasına ait türlere 
rastlanmıştır (Çizelge 1).

Çizelge 1. Kırıkkale’den Kaydedilen Memeli Türleri

ORDOLAR TÜRLER
Insectivora Erinaceus concolor  Martin, 1837,  Kirpi

Crocidura leucodon (Hermann, 1780), Sivriburunlu tarla faresi
Chiroptera        Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774), Nalburunlu büyük yarasa

Myotis myotis (Borkhausen, 1797), Farekulaklı büyük yarasa
Myotis blythii (Tomes, 1857), Farekulaklı küçük yarasa

Lagomorpha Lepus europaeus Linnaeus, 1758, Yabani tavşan
Rodentia Sciurus anomalus Güldenstaedt, 1785, Kafkas sincabı

Spermophilus xanthoprymnus (Bennett, 1835), Anadolu yer sincabı 
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773), Cüce avurtlak
Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758), Su sıçanı
Microtus hartingi Barrett-Hamilton, 1903, Tarla faresi
Microtus levis Miller, 1908, Su kıyı faresi
Meriones tristrami Thomas, 1892, Çöl sıçanı
Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840), Körfare
Apodemus mystacinus (Danford ve Alston, 1877), Kaya faresi
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758), Büyük orman faresi
Apodemus witherbyi (Thomas, 1902), Küçük orman faresi
Rattus rattus (Linnaeus, 1758), Ev sıçanı
Mus musculus  Linnaeus, 1758, Ev Faresi
Allactaga williamsi Thomas, 1897, Arap tavşanı

Carnivora Canis lupus Linnaeus, 1758, Bozkurt
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), Kızıl tilki
Mustela nivalis Linnaeus, 1766, Gelincik
Martes foina (Erxleben, 1777), Kaya sansarı
Meles meles (Linnaeus, 1758), Porsuk
Lutra lutra (Linnaeus, 1758), Su samuru 

Artiodactyla Sus scrofa Linnaeus, 1758, Yaban domuzu

4.SONUÇ VE ÖNERİLER

Kırıkkale ilinde 28 yabani memeli türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Ülkemizde Kara Avcılığı Kanu-
nu’na göre av ve yaban hayvanlarının ortamlarıyla beraber korunması, avcılığın düzenlenmesi, uluslara-
rası sözleşmelere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyumu esas alınmaktadır. Kırıkkale memeli türleri IUCN 
kriterlerine göre değerlendirildiğinde çok tehlikede (CR) olan türler, Canis lupus, Mustela nivalis ve Meles 
meles; tehlikede (EN) olan türler, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, M.blythii, Lutra lutra ve az 
tehdit altında (LR) olan türler, Erinaceus concolor, Crocidura leucodon, Lepus europaeus, Sciurus anomalus, 
Spermophilus xanthoprymnus, Cricetulus migratorius, Arvicola aamphibius, Microtus hartingi, M.levis, Meri-
ones tristrami, Nannospalax leucodon, Apodemus mystacinus, A.sylvaticus, A.witherbyi, Rattus rattus, Mus 
musculus, Allactaga williamsi, Vulpes vulpes, Martes foina ve Sus scrofa’dır.

Kırıkkale’deki memeli türlerinin nesli aşırı avcılık, habitat kaybı ve kirlilik nedeniyle bozulan besin ağı 
sonucu tehlike altına girmiştir. Bu yüzden avcılık başta olmak üzere bu hayvanlara zarar verebilecek fa-
aliyetler denetlenmelidir. Kızılırmak’ın su kirliliği önlenmelidir. Tarım alanlarında kullanılan çinko klorür 
ve çinko fosfür içerikli kimyasalların toprağı tamamı ile verimsizleştirdiği bilinmektedir. İlaçlı mücadele-
nin kontrollü yapılmasına ve anız yakılmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Trafik kazaları yabani 
hayvanlara da zarar vermektedir. Bu bakımdan su samuru, sincap ve porsuk gibi bazı önemli türler için yol 
boyu uyarı levhalarının konması gerekmektedir.

Kırıkkale ilinin mevcut memeli türlerinin korunması biyolojik çeşitliliğin devamlılığına katkı sağlaya-
caktır. Bu da ancak çevre eğitimi ve çevreye olan duyarlılıkla mümkün olacaktır. 
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN AMFİBİLERİ VE SÜRÜNGENLERİ
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ÖZET

Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinden şimdiye kadar Mertensiella caucasica (Kafkas semenderi), Ommatotriton 
ophryticus (Şeritli  Semender), Triturus karelinii (Pürtüklü Semender), Bufo verrucosissimus (Kafkas Karakurbağası), 
Pseudepidalea variabilis (Gece Kurbağası), Hyla orientalis (Ağaç Kurbağası), Pelodytes caucasicus (Kafkas Kurbağası), 
Rana dalmatina (Çevik Kurbağa), Rana macrocnemis (Uludağ Kurbağası) ve Pelophylax ridibundus (Ova Kurbağası) 
olmak üzere 10 amfibi türünün yaşadığı bildirilmiştir. Sürüngenlerden ise Anguis fragilis (Yılan Kertenkele), Pseudo-
pus apodus (Oluklu Kertenkele), Darevskia mixta (Melez Kertenkele), Darevskia clarkorum (Klark Kertenkelesi), Da-
revskia dryada (Hopa Kertenkelesi), Darevskia armeniaca (Hemşin Kertenkelesi), Darevskia derjugini (Artvin Kerten-
kelesi), Darevskia parvula (Gürcü Kertenkelesi), Darevskia rudis (Trabzon Kertenkelesi) kertenkeleleri ile Coronella 
austriaca (Avusturya Yılanı), Zamenis longissimus (Eskülap Yılanı), Zamenis hohenackeri (Kafkas yılanı), Natrix natrix 
(Yarı Sucul Yılan), Natrix tessellata (Su Yılanı), Natrix megalocephala (Hemşin Yılanı) ve Pelias barani (Baran Engere-
ği), Pelias kaznakovi (Kafkasya Engereği), Pelias pontica (Karadeniz Engereği), Pelias darevskii  (Darevski Engereği) 
adlı yılan türleri yaşamaktadır.

Anahtar kelimeler: Amfibi, Herpetofauna, Rize, Sürüngen, Türkiye

ABSTRACT

It has been reported inhabited 10 amphibians species in Eastern Black Sea Region of Turkey until now. These 
species are Mertensiella caucasica (Caucasian Salamander), Ommatotriton ophryticus (Northern Banded Newt), Tri-
turus karelinii (Southern Crested Newt), Bufo verrucosissimus (Caucasian Toad), Pseudepidalea variabilis (Variable 
Toad), Hyla orientalis (Tree Frog), Pelodytes caucasicus (Caucasian Parsley Frog), Rana dalmatina (Agile Frog), Rana 
macrocnemis (Long-legged Wood Frog) ve Pelophylax ridibundus (Eurasian Marsh Frog).  When viewed to reptiles, 
Anguis fragilis (Slow Worm), Pseudopus apodus (Yellow Bellied), Darevskia mixta (Ajarian Lizard), Darevskia clarko-
rum (Clarks’ Lizard), Darevskia dryada (Charnali Lizard), Darevskia armeniaca (Armenian Lizard), Darevskia derjugini 
(Derjugin’s Lizard), Darevskia parvula (Red-Bellied Lizard), Darevskia rudis (Spiny-Tailed Lizard), Coronella austriaca 
(Smooth Snake), Zamenis longissimus (Aesculapian Snake), Zamenis hohenackeri (Transcaucasian Ratsnake), Natrix 
natrix (European Grass Snake), Natrix tessellata (Tessellated Water Snake), Natrix megalocephala (Colkhis Water 
Snake) ve Pelias barani (Turkish Viper), Pelias kaznakovi (Caucasus Viper), Pelias pontica (Black Sea Viper), Pelias 
darevskii (Darevsky’s Viper) species are live in Eastern Black Sea Region of Turkey.

Keywords: Amphibians, Herpetology, Reptiles, Rize, Turkey

GİRİŞ

Türkiye  uluslararası koruma tarafindan belirlenen üç küresel biyolojik çeşitliliğin kesisiminde yerleş-
mektedir: Kafkasya, Iran-Anadolu ve Akdeniz havzası. Türkiye’nin Kuzeydoğu Bölgesi kafkasya sıcak nok-
tasına (hotspots) dahil olmaktadır. Kafkasya 17 ampfibi türünü ve 90’a yakın sürüngen türü içermektedir. 
Bu türlerden amfibiler için 3, sürüngenler için 20 endemik tür bulunmaktadır. Kafkasya olarak ülkemizin 
Doğu Karadeniz Bölgesinden şimdiye kadar Mertensiella caucasica (Kafkas semenderi), Ommatotriton 
ophryticus (Şeritli  semender), Triturus karelinii (Pürtüklü semender), Bufo verrucosissimus (Siğilli Kurba-
ğa), Pseudepidalea variabilis (Gece Kurbağası), Hyla orientalis (Ağaç Kurbağası), Pelodytes caucasicus (Kaf-
kas Kurbağası), Rana dalmatina (Çevik Kurbağa), Rana macrocnemis (Uludağ Kurbağası) ve Pelophylax 
ridibundus (Ova Kurbağası) olmak üzere 10 amfibi türünün yaşadığı bildirilmiştir. Sürüngenlerden ise An-
guis fragilis (Yılan Kertenkele), Pseudopus apodus (Oluklu Kertenkele), Darevskia mixta (Melez Kertenke-
le), Darevskia dryada (Hopa Kertenkelesi), Darevskia clarkorum (Klark Kertenkelesi), Darevskia armeniaca 
(Hemşin Kertenkelesi), Darevskia derjugini (Artvin Kertenkelesi), Darevskia parvula (Gürcü Kertenkelesi), 
Darevskia rudis (Trabzon Kertenkelesi) kertenkeleleri ile Coronella austriaca (Avusturya Yılanı), Zamenis 
longissimus (Eskülap Yılanı), Zamenis hohenackeri (Kafkas yılanı), Zamenis situla (Ev Yılanı), Natrix natrix 
(Yarı Sucul Yılan), Natrix tessellata (Su Yılanı), Natrix megalocephala (Hemşin Yılanı) ve Pelias barani (Ba-
ran Engereği), Pelias kaznakovi (Kafkasya Engereği), Pelias pontica (Çoruh Engereği), Pelias darevskii (Da-

revski Engereği) adlı yılan türleri yaşamaktadır. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan, nesli 
tehlike altında olan ve nesli tehlike altında olamaya aday olan türler belirlenmiştir.

1. Amfibiler:

1.1. Mertensiella caucasica (Kafkas semenderi)

Şekil 1. Dağılımı: Kafkasya Bölgesinde bulunur ve ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde dağılım göstermektedir 
(IUCN, 2012). 

Habitatı: Bu tür gürgen ve iğne yapraklı ağaçların bulunduğu habitatlarda ve kış aylarında temel ola-
rak derinliği 20-30 cm den fazla olmayan nehir kollarında yaşar. Geniş akarsulardan kaçma eğilimindedir. 
(IUCN, 2012).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altına girmeye adaydır.

Önemli Tehditleri: Türün dağılım alanındaki habitatlarının tahrip olması, yol yapımı ve türün yaşam 
sürdüğü akarsularda barajların yapımı tehdit etkenleridir (IUCN, 2012).

1.2. Pelodytes caucasicus (Kafkas Kurbağası)

Şekil 2. Dağılımı: Kafkasya Bölgesinde bulunur ve ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde dağılım göstermektedir 
(IUCN, 2012). 

Habitatı: Bu tür soğuk ve berrak akan gölet ve akarsu kıyılarında bulunur. Gün içinde nemli ve gölgeli 
yerlerde saklanırlar (IUCN, 2012).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altına girmeye adaydır.

Önemli Tehditleri: Türün dağılım alanında turizm gelişiminin bir parçası olarak göl çevresindeki uygun 
bitki örtüsünün (atkuyruğu) kaybolması tehdit etkenidir (IUCN, 2012).
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1.3. Bufo verrucosissimus (Kafkas Karakurbağası)

Şekil 3. Dağılımı: Kafkasya Bölgesinde bulunur ve ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde dağılım göstermektedir 
(IUCN, 2012). 

Habitatı: Bu tür iğne yapraklı ağaçların bulunduğu habitatlarda, ıslak, gölgeli ormanlarda, çalı içerikli 
topraklarda yaşamaktadır. Yumurtlamaları berrak yarı akan sularda olur (IUCN, 2012).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altına girmeye adaydır.

Önemli Tehditleri: Türün dağılım alanındaki ormanların ve sulak alanların tahrip olması önemli tehdit 
etkenleridir (IUCN, 2012).

2. Sürüngenler:

2.1. Darevskia clarkorum (Klark Kertenkelesi)

Şekil 4. Dağılımı: Bu tür Türkiye’nin Karadeniz Sahil Bölgesinde özellikle Artvin ilinde dağılım göstermektedir (Ba-
ran ve Atatür,1998). 

Habitatı: Genellikle kaya ve taşlı, akarsulara yakın nemli ve çalı ihtiva eden alanlarda bulunur (Baran 
ve Atatür,1998).

Tehdit Durumu: Nesli tehlike altındadır.

Önemli Tehditleri: Sığır ve koyun gibi yerli hayvanların aşırı otlanmasıyla habitatları tehdit altındadır 
(IUCN, 2012).

2.2. Darevskia dryada (Hopa Kertenkelesi)

Şekil 5. Dağılımı: Kafkasya Bölgesinin endemik türüdür ve ülkemizin Artvin ili ve civarında dağılım göstermektedir 
(IUCN, 2012).

Habitatı: Yapraklarını dökmeyen ormanların altlarında gölgeli kısımlarda, büyük kayalarda ve araların-
da yaşamaktadır (Baran ve Atatür,1998).

Tehdit Durumu: Ciddi derecede nesli tehlike altındadır.

Önemli Tehditleri: Ormanların tahrip edilmesi ve ormanlık alanlardaki populasyonlarının sınırlandırıl-
ması tehdit oluşturmaktadır (Baran ve Atatür,1998).

2.3. Darevskia derjugini (Artvin Kertenkelesi)

Şekil 6. Dağılımı: Kafkasya Bölgesinde bulunur ve ülkemizin Artvin, Rize, Trabzon illeri ve civarlarında dağılım gös-
termektedir (Baran ve Atatür,1998). 

Habitatı: Bu tür ormanlık ve nemli alanlarla ilişkilidir. Zaman zaman kayalar ve duvarlarda da yaşamak-
tadır (IUCN, 2012).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altına girmeye adaydır.

Önemli Tehditleri: Ormanların tahrip edilmesi ve ormanlık alanlardaki populasyonlarının sınırlandırıl-
ması tehdit oluşturmaktadır. Aynı zamanda ikilim değişikliği bu türün dağ habitatlarını tehdit ettiği dü-
şünülmektedir (Baran ve Atatür,1998).
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2.4. Darevskia mixta (Melez Kertenkele)

Şekil 7. Dağılımı: Kafkasya Bölgesinde bulunur ve ülkemizin Giresun ilinde dağılım göstermektedir  (Baran ve Ata-
tür,1998). 

Habitatı: Bu tür yüksek nemli habitatlarda, akarsulara yakın kayalık, taşlık ve bozkır alanlarında yaşa-
maktadır (Baran ve Atatür,1998).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altına girmeye adaydır.

Önemli Tehditleri: Bu tür küçük lokalitelerle sınırlandırılmıştır. Popülasyonlarının azalması ve habitat-
larının tahrip edilmesi önemli tehditleri oluşturmaktadır (IUCN, 2012).

2.5. Natrix megalocephala (Hemşin Yılanı)

Şekil 8. Dağılımı: Bu tür Kafkasya bölgesi için endemiktir. Ülkemizde ilk kez Rize’nin Ardeşen ilçesi Çamlıhemşin 
bölgesinde tespit edilmiştir ve daha sonra Ardahan, Giresun ve Zonguldak illerinde tespit edilmiştir (Ilgaz vd. 

2005; Göçmen vd. 2011).

Habitatı: Hayvanlar kayın, kestanenin yanı sıra kiraz, defne ve açelya bahçeleri içinde bulunabilir. Dağ-
lık ve hızlı akan akarsularda yaşamaya iyi adapte olmuştur (IUCN, 2012).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altına girmeye adaydır.

Önemli Tehditleri: Türün dağılım alanında turizm gelişimi, yol ve barajlar gibi faaliyetler ile habitatları-
nın zarar görmesi (IUCN, 2012).

2.6. Pelias barani (Baran Engereği)

Şekil 9. Dağılımı: Türkiye’nin Kuzeydoğu Bölgesinde deniz seviyesi 2000 m olan kısımlarda dağılım göstermektedir 
(IUCN, 2012). 

Habitatı: Bu tür alçak tepelik ve fundalık kısımların taşlı bölgelerinde yaşar (IUCN, 2012).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altına girmeye adaydır.

Önemli Tehditleri: Yöre halkı tarafından zarar verilmesi ve habitatlarının hasar görmesi tehdit etken-
leridir (IUCN, 2012).

2.7. Pelias kaznakovi (Kafkasya Engereği)

Şekil 10. Dağılımı: Kafkasya bölgesinin endemik türüdür. Türkiye de Artvin ilinin Hopa ilçesinde dağı-
lım göstermektedir (IUCN, 2012).

Habitatı: Sık ormanlıklarda taşlık kısımlarda yaşar. Nemli yerleri fazla seven zehirli yılan türüdür (IUCN, 
2012).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altındadır.

Önemli Tehditleri: Uluslar arası hayvan ticareti için yasa dışı toplanmaları tehdit etkenidir. Yol ve baraj 
yapım çalışmaları esnasında oluşacak habitat tahribatı türün tehdit etkenleridir (IUCN, 2012).
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2.8. Pelias pontica (Çoruh Engereği)

Şekil 11. Dağılımı: Bu türün dağılımı Türkiye’nin Artvin ilinin Çoruh vadisi ile sınırlıdır (Baran vd., 2001). 

Habitatı: Açık ormanlar içindeki kayalık bölgeler ve Akdeniz vejetasyonunu bu türün habitatını oluştu-
ruyor (Baran ve Atatür, 1998).

Tehdit Durumu: Nesli tehdit altındadır.

Önemli Tehditleri: İnsan aktiviteleri, yol ve baraj yapım çalışmaları esnasında oluşacak habitat tahribatı 
türün tehdit etkenleridir (IUCN, 2012).

 

2.9. Pelias darevskii (Darevski Engereği)

Şekil 12. Dağılımı: Bu tür Kafkasya bölgesi için endemiktir ve ülkemizin doğu Karadeniz bölgesinin Artvin ilinde 
kaydedilmiştir (Geniez ve Tynié, 2005). 

Habitatı: Bu tür kayalık ve çayırlı alanlara uygun habitatlarda yaşamaktadır (IUCN, 2012).

Tehdit Durumu: Ciddi derecede nesli tehlike altındadır.

Önemli Tehditleri: Türkiye’deki popülasyonları için evcil hayvan ticareti önemli tehdit etkeni olabilir  
(IUCN, 2012).
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KARABÜK, KASTAMONU VE SİNOP İLLERİ 
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ÖZET

Lepidoptera takımı kelebek ve güveleri içermektedir. Türkiye’de güvelerin tür sayısı 5.000 kadar, ke-
lebeklerin tür sayısı ise 408 olarak kaydedilmiştir. Bu çalışmada literatür verileri ve arazi gözlemlerimize 
dayanarak Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve 
Sinop illerinin kelebek çeşitliliği değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu bu illerin kelebek tür sa-
yıları şu şekilde belirlendi: Bolu 149, Kastamonu 119, Zonguldak 108, Karabük 107, Bartın 92, Sinop 88 
ve Düzce 62 tür. Bu iller bir bütün olarak değerlendirildiğinde Batı Karadeniz Bölgesinde toplam 173 
kelebek türünün yayılış gösterdiği belirlendi. Diğer bir ifadeyle Türkiyedeki 408 kelbek türünün % 42,4’ü 
bu bölgede yayılış göstermektedir. Bölgede yayılış gösteren türlerden Türkiye Kırmızı Listesi’ne göre 
tehlike kategorisi en yüksek olan türler ve kategorileri şöyledir: Zerynthia caucasica (VU), Erebia otto-
mana (NT), Lycaena dispar (NT), Polyommatus hyacinthus END (NT), Scolitantides orion (NT). Bölgede 
Türkiye’ye endemik bir tür (Polyommatus hyacinthus) ve endemiğe yakın yine bir tür (Pieris bowdeni) 
yayılış göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Batı Karadeniz Bölgesi, kelebek, Lepidoptera 

ABSTRACT

The order Lepidoptera includes moths and butterflies. The number of moth species in Turkey was 
determined about 5.000 and butterflies as 408. In this study, butterfly diversity of the Provinces Bolu, 
Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu and Sinop that located in western Black Sea region was 
evaluated by using published data and field observations. As a reslut of the eavluation, the butterfly 
diversity of these Provinces was determined as fallows: Bolu 149, Kastamonu 119, Zonguldak 108, 
Karabük 107, Bartın 92, Sinop 88 and Düzce 62 species. When we evaluate all of these Provinces toget-
her, it was determined that 173 butterflies species are distributed in western Black Sea region. One 
another says, 42.4% of the 408 butterflies species in Turkey are distributed in this region. According to 
Red Databook of Turkish butterflies protectively important species in the area are as follows: Zerynt-
hia caucasica (VU), Erebia ottomana (NT), Lycaena dispar (NT), Polyommatus hyacinthus END (NT), Sco-
litantides orion (NT). One endemic species(Polyommatus hyacinthus) and one nearly endemic species 
(Pieris bowdeni) are distributed in the area. 

Key words: Western Black Sea Region, butterfly, Lepidoptera 

1. GİRİŞ

Kelebeklerin dünyada yaklaşık 17.500 (URL 1), Türkiye’de ise 408 türü (Kemal and Koçak, 2011) bulun-
maktadır. Türkiye’deki tür çeşitliliğini yakın çevresi ile karşılaştırarak bu sayının değerini daha iyi ortaya 
koyabiliriz. Kelebeklerin tüm Avrupa’daki toplam tür sayısı 482’dir, yani Türkiye’deki kelebek türü sayısı 
tüm Avrupa’daki tür sayısına yakındır. Ayrıca Avrupa’daki hiçbir ülkenin kelebek türü sayısı tek başına 
Türkiye’dekinden fazla değildir (Karaçetin et al., 2011).  

Türkiye kelebekleri üzerine yapılan çalışmalar 1900’lü yılların başlarına kadar geri gitmektedir. Bu ça-
lışmalar 1970’li yıllara kadar genelde yabancılara aittir. 1970’li yıllarda sonra Ahmet Ömer Kocak tarafın-
dan yapılan çalışmalar ile Türkiye kelebekleri üzerinde yoğun bir bilgi birikimi sağlanmıştır. Günümüzde 
de yine Ahmet Ömer Koçakve çoğunluğu öğrencileri olan genç araştırıcılar ile çalışmalar devam etmek-
tedir. Diğer tarftan son yıllarda kelebek gözlemciliğine ilginin artması ile sayıları artan pek çok kelebek 

gözlemcisi de kelebeklerin özellikle yayılışları hakkında önemli bir bilgi birikiminin oluşmasına katkıda 
bulunmuşlardır. 

Tüm Avrupa’da 482 tür bulunurken, Türkiye sınırları içerisinde 408 (Kemal and Koçak, 2011)  kelebek 
türü bulunur ve bu türlerin 45’i ülkemize endemiktir (Karaçetin ve Welch 2011a,b). Bunun yanında 21 
türün de dağılımının % 60’ından fazlası Türkiye sınırları içerisindedir (Karaçetin ve Welch 2011a,b). 

2. YÖNTEM

Çalışmada değerlendirilen Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerinin ke-
lebeb türlerini belirlemek amacıyla temel olarak Kemal and Koçak (2011)’ın kontrol listesinden yararla-
nıldı. Burada verilen kayıtlara göre illerin tür listeleri oluşturuldu. Bu listelere kelebek gözlem siteleri 
(URL 2,3,4,5,6)’nde mevcut kayıtlar eklendi.  

Zonguldak çevresindeki gözlemler 2010 ve 2013 yılları arasında genelde Çaycuma’da sınıf öğetmeni 
olarak görev yapmakta olan Murat Yangın, Zonguldak’ta matematik öğretmeni olarak görev yapmakta 
olan Tuncer Tozsin, Güner Yaşkan, TCDD Filyos işletmesinde görev yapan Mustafa Erturhan ve Bülen 
Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Sözen tarafından gerçekleştirildi. Karabük 
gözlemleri 2011 yılı yaz aylarında Tuncer Tozsin, Mustafa Erturhan ve Mustafa Sözen tarafından gerçek-
leştirildi. Sinop gözlemleri 7-9 Temmuz 2011 tarihleri arasında Mustafa Sözen tarafından gerçekleştirildi. 
Gözlemlerde çekilen fotoğraflar genelde www.trakel.org ve www.adamerkelebek.org internet siteleri-
ne yüklendi ve tür tanımları yapıldı. Tür tanımlarında genelde Baytaş (2007 ve 2008) kullanıldı. 

Düzce, Bartın, Kastamonu ve Bolu illerinin listeleri kelebek gözlem siteleri (URL 2,3,4,5,6) ve Kemal 
and Koçak (2011)’ın kontrol listesinden oluşturuldu.  

Çalışmalarımız boyunca hiç bir kelebek öreniği toplanmadı ve zarar görmedi. 

3. SONUÇLAR

Bolu: Kemal and Koçak (2011)’ın kontrol listesinde Bolu için 140 türün yayılış kaydı verilmiştir. Kele-
bek gözlemi ile ilgili internet sitelerine yüklenen fotoğrafların taranması ile bu listeye bir tür daha eklen-
miş ve sayı 149 olmuştur (Tablo 1).   

Düzce: Kemal and Koçak (2011)’ın kontrol listesinde Düzce için 43 türün yayılış kaydı verilmiştir. Kele-
bek gözlemi ile ilgili internet sitelerine yüklenen fotoğrafların taranması ile bu listeye 4 tür daha eklen-
miş ve sayı 62 olmuştur (Tablo 1).

Zonguldak: Kemal and Koçak (2011)’ın kontrol listesinde Zonguldak için 50 türün yayılış kaydı veril-
miştir. Son iki yıldır gerçekleştirdiğimiz gözlem çalışmalarında çektiğimiz fotoğraflardan yaptığımız tür 
tanımlamaları ve kelebek gözlemi ile ilgili internet sitelerine yüklenen fotoğraflardan yapılan tür tanım-
larının listeye eklenmesi ile Zonguldak ili kelebek türü sayısının 108 olduğu belirlendi (Tablo 1). 

Bartın: Kemal and Koçak (2011)’ın kontrol listesinde Bartın için 87 türün yayılış kaydı verilmiştir. Kele-
bek gözlemi ile ilgili internet sitelerine yüklenen fotoğrafların taranması ile sayı 92’ye ulaşmıştır (Tablo 
1).

Karabük: Kemal and Koçak (2011)’ın kontrol listesinde Karabük için 88 türün yayılış kaydı verilmiştir. 
2011 yılı yaz aylarında Tuncer Tozsin, Mustafa Erturhan ve Mustafa Sözen tarafından Yenice, Keltepe 
bölgesinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında bu listeye 3 tür daha eklendi. Kelebek gözlemi ile ilgili 
internet sitelerine yüklenen fotoğrafların taranması ile sayı 107 olmuştur (Tablo 1).

Kastamonu: Kemal and Koçak (2011)’ın kontrol listesinde Kastamonu için 97 türün yayılış kaydı veril-
miştir. Kelebek gözlemi ile ilgili internet sitelerine yüklenen fotoğrafların taranması ile sayı 119’a ulaş-
mıştır (Tablo 1).

Sinop: Kemal and Koçak (2011)’ın kontrol listesinde Sinop için 19 türün yayılış kaydı verilmiştir. Mus-
tafa Sözen tarafından 7-9 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen gözlemler ile bu listeye 12 tür, 
02-14 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen gözlemler ile 10 tür daha eklenmiştir. Kelebek 
gözlemi ile ilgili internet sitelerine yüklenen fotoğrafların taranması ile listeye 47 tür daha elkenmiş ve 
sayı 88’e ulaşmıştır (Tablo 1).
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Tablo1. Batı Karadeniz Bölgesindeki illerde yayılış gösteren kelebek türleri. END: Endemik, ENDy.: 
Endemiğe yakın, Bl: Bolu, Dz: Düzce, Zn: Zonguldak, Br: Bartın, Kr: Karabük: Ks: Kastamonu, Sn: Sinop. 

FAM - Tür (Latince) Türkçe tür adı Bl Dz Zn Br Kr Ks Sn
HESPERIIDAE
Carcharodus alceae Hatmi zıpzıpı ü ü ü ü ü ü
Carcharodus lavatherae Mermer zıpzıpı ü ü ü ü
Carcharodus orientalis Oryantal zızıp ü ü ü
Eogenes alcides Alsides zıpzıpı ü
Erynnis tages Paslı zıpzıp ü ü ü ü ü
Hesperia comma Gümüş benekli zıpzıp ü ü ü ü ü
Muschampia poggei Poggei zıpzıpı ü
Muschampia proteides Anadolu zıpzıpı ü
Muschampia tessellum Mozayik zıpzıp ü ü ü ü
Ochlodes venatus Orman zıpzıpı ü ü ü ü ü ü ü
Pyrgus armoricanus İspanyol zıpzıpı ü ü ü ü ü
Pyrgus malvae Ebegümeci zıpzıpı ü ü ü ü ü ü
Pyrgus melotis Ege zıpzıpı ü ü
Pyrgus serratulae Zeytuni zıpzıp ü ü ü ü ü
Pyrgus sidae Sarıbandlı zıpzıp ü ü ü
Spialia orbifer Kızıl zıpzıp ü ü ü ü ü ü ü
Spialia phlomidis Acem zıpzıpı ü ü ü
Thymelicus acteon Sarı lekeli zıpzıp ü ü ü
Thymelicus lineolus Siyah antenli zıpzıp ü ü ü ü ü ü
Thymelicus sylvestris Sarı antenli zıpzıp ü ü ü ü ü ü ü
PAPILIONIDAE
Archon apollinus Yalancıapollo ü ü
Iphiclides podalirius Erik kırlangıçkuyruğu ü ü ü ü ü ü ü
Papilio alexanor Kaplan kırlangıçkuyruk ü
Papilio machaon Kırlangıçkuyruk ü ü ü ü ü ü
Parnassius mnemosyne Dumanlıapollo ü ü ü ü ü
Parnassius apollo Apollo ü ü ü ü ü ü
Zerynthia caucasica (VU) Kafkasfistosu ü ü ü
Zerynthia cerisyi Ormanfistosu ü ü ü
Zerynthia deyrollei Stepfistosu ü ü
Zerynthia polyxena Güneyfistosu ü
PIERIDAE 
Anthocharis cardamines Turuncusüslü ü ü ü ü ü ü ü
Aporia crataegi Alıçbeyazı ü ü ü ü ü ü
Colias crocea Sarıazamet ü ü ü ü ü ü ü
Colias aurorina Anadolu azameti ü ü
Colias alfacariensis Güzel azamet ü ü ü ü ü ü
Euchloe ausonia Dağ öyklösü ü ü ü ü
Gonepteryx farinosa Anadolu orakkanadı ü ü ü ü ü ü
Gonepteryx rhamni Orakkanat ü ü ü ü
Leptidea duponcheli Doğulu narinormanbeyazı ü ü ü ü ü
Leptidea sinapis Narinormanbeyazı ü ü ü ü ü ü ü
Pieris bryoniae Çizgili dağbeyazmeleği ü ü
Pieris bowdeni ENDy Bowden’in beyazmeleği ü
Pieris bryoniae Çizgili dağbeyazmeleği ü
Pieris ergane Dağbeyazmeleği ü ü
Pieris mannii Mann’ın beyazmeleği ü ü ü ü ü
Pieris napi Yeşildamarlı beyazmelek ü
Pieris pseudorapae Yalancı beyazmelek ü ü ü ü ü
Pieris rapae Küçük beyazmelek ü ü ü ü ü ü ü
Pieris brassicae Büyük beyazmelek ü ü ü ü ü ü ü
Pontia edusa Yeni beneklimelek ü ü ü ü ü ü ü
ARGYNNIDAE
Aglais urticae Aglais ü ü ü ü ü ü
Argynnis adippe Büyükinci ü ü ü ü ü ü

Argynnis niobe Niyobe ü ü ü
Argynnis pandora Bahadır ü ü ü ü ü ü ü
Argynnis aglaja Güzelinci ü ü ü ü ü ü
Argynnis paphia Cengaver ü ü ü ü ü ü ü
Brentis daphne Böğürtlen brentisi ü ü
Brenthis hecate Çift noktalı brentis ü ü
Boloria dia Morinci ü ü ü ü
Boloria euphrosyne Beyazinci ü ü ü ü ü ü
Vanessa cardui Dikenkelebeği ü ü ü ü ü ü ü
Euphydryas aurinia Nazuğum ü ü ü
Inachis io Tavuskelebeği ü ü ü ü ü ü ü
Issoria lathonia İspanyol kraliçesi ü ü ü ü ü ü ü
Limenitis reducta Akdeniz hanımelikelebeği ü ü ü ü ü
Melitaea athalia Amannissa ü ü ü ü ü ü
Melitaea fascelis Güzel iparhan ü ü ü ü ü
Melitaea phoebe Benekli büyük iparhan ü ü ü ü ü
Melitaea punica Cezayirli iparhan ü
Melitaea didyma Benekli iparhan ü ü ü ü ü ü ü
Melitaea cinxia İparhan ü ü ü ü ü ü
Nymphalis antiopa Sarı bandlı kadife ü ü ü ü ü
Nymphalis polychloros Karaağaç nimfalisi ü ü ü ü ü
Polygonia c-album Yırtık pırtık ü ü ü ü ü ü ü
Polygonia egea Anadolu yırtıkpırtığı ü ü ü ü ü
Vanessa atalanta Atalanta ü ü ü ü ü ü ü
NIYPHALIDAE
Libythea celtis Çitlembik kelebeği ü ü ü ü
Thaleropis ionia Anadolu şehzadesi ü
SATYRIDAE
Arethusana arethusa Seyit ü ü
Chazara anthe Stepcadısı ü ü ü ü ü
Chazara briseis Cadı ü ü ü ü ü
Coenonympha arcania Funda zıpzıp perisi ü ü ü ü ü ü
Coenonympha pamphilus Küçük zıpzıp perisi ü ü ü ü ü ü ü
Erebia aethiops İskoç güzelesmeri ü ü ü ü ü
Erebia medusa Orman güzelesmeri ü ü ü ü ü ü
Erebia ottomana (NT) Harem güzelesmeri ü
Brintesia circe Karamurat ü ü ü ü ü
Hipparchia aristaeus Güney kızılmeleği ü ü ü ü ü ü
Hipparchia fatua Anadolu karameleği ü ü ü ü
Hipparchia pellucida Anadolu kızılmeleği ü ü ü ü ü
Hipparchia statilinus Ağaç karameleği ü ü ü ü
Hipparchia syriaca Büyük karamelek ü ü ü ü ü ü
Hyponephele lupina Esmerperi ü ü ü ü
Hyponephele lycaon Küçük esmerperi ü ü ü
Hyponephele zuvandica Azeri esmerperisi ü ü
Kirinia roxelana Ağaç esmeri ü ü ü
Lasiommata maera Esmerboncuk ü ü ü ü ü ü
Lasiommata megera Küçük esmerboncuk ü ü ü ü ü
Lasiommata petropolitana Orman esmerboncuğu ü ü ü
Maniola jurtina Çayıresmeri ü ü ü ü ü ü ü
Maniola telmessia Doğu çayıresmeri ü
Melanargia larissa Anadolu melikesi ü ü ü ü
Melanargia galathea Orman melikesi ü ü ü ü ü ü ü
Minois dryas Karahayalet ü
Pararge aegeria Karanlık orman esmeri ü ü ü ü ü ü ü
Pseudochazara anthelea Anadolu yalancıcadısı ü ü
Pseudochazara mniszechii Step yalancıcadısı ü ü ü ü
Pseudochazara geyeri Geyer`in yalancıcadısı ü
Pyronia tithonus Pironiya ü ü ü ü ü ü
Satyrus amasinus Beyaz damarlı pirireis ü
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LYCAENIDAE
Agrodiaetus sp. Agrolar-belirsiz ü ü
Callophrys rubi Zümrüt ü ü ü ü
Celastrina argiolus Kutsalmavi ü ü ü ü ü ü
Chilades trochylus Mücevherkelebeği ü
Cupido alcetas Fransız everesi ü ü ü ü ü ü
Cupido argiades Everes ü ü ü ü ü
Cupido minimus Minik kupid ü ü ü ü
Cupido osiris Mavi osiris ü ü ü ü ü ü
Glaucopsyche alexis Karagözmavisi ü ü ü ü ü ü ü
Glaucopsyche lessei Anadolu devmavisi ü ü
Lampides boeticus Lampides ü ü ü ü ü ü
Leptotes pirithous Mavizebra ü ü ü ü ü
Lycaena alciphron Büyük morbakırgüzeli ü ü ü ü
Lycaena asabinus Aadolu ateşi ü
Lycaena dispar (NT) Büyükbakır ü ü ü ü
Lycaena kefersteinii Alevateşgüzeli ü
Lycaena ottomanus Osmanlı ateşi ü
Lycaena phlaeas Benekli bakır kelebeği ü ü ü ü ü ü ü
Lycaena virgaureae Orman bakırı ü ü ü ü
Lycaena thersamon Küçükateş ü ü ü ü ü ü
Lycaena tityrus İslibakır ü ü ü ü ü ü ü
Phengaris arion Büyük korubeni ü ü ü ü
Phengaris rebeli Rebel’in korubenisi ü ü
Palaeochrysophanus candens Ateşbakırı ü ü
Plebejus carmon Doğulu esmergöz ü ü ü
Plebejus idas Idasmavisi ü ü ü ü ü
Plebejus modicus Anadolu esmergözü ü ü ü
Plebejus argus Gümüş lekeli esmergöz ü ü ü ü ü ü ü
Polyommatus loewii Çokgözlü gümüşmavi ü ü
Polyommatus eumedon Geranyum çokgözlüsü ü ü ü ü
Polyommatus hyacinthus 
END (NT) Anadolu çokgözlüsü ü

Polyommatus anteros Çokgözlü balkan mavisi ü ü ü ü ü ü ü
Polyommatus agestis Çokgözlü esmer ü ü ü ü ü ü ü
Polyommatus artaxerxes Çokgözlü ormanesmeri ü ü
Polyommatus admetus Anormal çokgözlü ü ü ü
Polyommatus alcestis Çokgözlü lübnanesmeri ü

Polyommatus ripartii Ripart’ın anormal 
çokgözlüsü ü ü ü ü

Polyommatus menalcas Anadolu beyazı ü ü
Polyommatus iphigenia Çokgözlü ifigenya ü ü ü
Polyommatus huberti Hubert’in çokgözlüsü ü
Polyommatus bellis Çokgözlü güzelmavi ü ü ü
Polyommatus bellargus Çokgözlü gökmavisi ü ü ü ü ü ü
Polyommatus corydonius Yalancı çillimavi ü ü
Polyommatus ossmar Çokgözlü anadoluçillisi ü ü ü
Polyommatus daphnis Çokgözlü dafnis ü ü ü ü ü ü
Polyommatus amandus Çokgözlü amanda ü ü ü ü ü ü
Polyommatus dorylas Çokgözlü turkuvazmavisi ü ü ü

Polyommatus cornelius Çokgözlü küçük 
turanmavisi ü ü ü

Polyommatus thersites Çokgözlü menekşemavisi ü ü ü ü ü ü ü
Polyommatus eroides Çokgözlü yalancıeros ü ü ü ü
Polyommatus icarus Çokgözlü mavi ü ü ü ü ü ü ü
Polyommatus bellis Çokgözlü güzelmavi ü ü ü ü ü
Polyommatus poseidon Poseydon mavisi ü
Pseudophilotes vicrama Himalayamavisi ü ü ü ü ü
Quercusia quercus Mormeşe ü ü ü
Rubrapterus bavius Bavius mavisi ü
Satyrium acaciae Minik sevbeni ü ü ü ü ü

Satyrium ilicis Büyük sevbeni ü ü ü ü ü ü ü
Satyrium spini Güzel sevbeni ü ü
Satyrium w-album Karaağaç sevbenisi ü ü
Scolitantides orion (NT) Karamavi ü
Tarucus balkanicus Balkan kaplanı ü ü ü
Thecla betulae Huşgüzeli ü ü ü ü
Tomares dobrogensis Romen gelinciği ü
Tomares nesimachus Gelincik ü
Tomares nogelii Anadolu gelinciği ü
Turanana endymion Anadolu turanmavisi ü

TÜR SAYISI 149 62 108 92 107 119 88

4. Tartışma

Bölgede yayılış gösteren türlerden Türkiye Kırmızı Listesi’ge tehlike kategorisi en yüksek olan türler 
ve kategorileri şöyledir: Zerynthia caucasica (VU) (Şekil 1), Erebia ottomana (NT), Lycaena dispar (NT), 
Polyommatus hyacinthus END (NT), Scolitantides orion (NT). Bölgede Türkiye’ye endemik bir tür (Pol-
yommatus hyacinthus) ve endemiğe yakın yine bir tür (Pieris bowdeni) yayılış göstermektedir. Diğer türler 
ise yetersiz verili (DD), asragi  endişe (LC), kategori uygulanamaz (NA) veya değerlendirilmedi (NE) kate-
gorisinde listelenmektedir (Tablo 1) (Bkz. Karaçetin ve Welch 2011a,b).  

Bu çalışma ayrıca kelebek gözlemlerinin bilimsel çalışmalara ne kadar önemli katkılar sağlayabileceği-
ni göstermei bakımından önemlidir. Gözlemler ile Bolu için 9, Düzce için 19, Zonguldak için 58, Bartın için 
5, Karabük için 19, Kastamonu için 22 ve Sinop için 69 yeni türün kaydı sağlanmıştır. Bölgedeki illerden 
özellikle Sinop ve Düzce’nin tür sayılarının çok düşük olduğu görülmektedir. Bu durum bu illerdeki tür 
sayısının gerçekten çok az olmasından değil, yeterli çalışma yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Çalışmalar devam ettikçe tür sayıları bütün iller için artacaktır. Kelebek türlerinin kayıt altına alınma-
sı çeşitliliği fazla alanlarda ekoturizm faaliyetlerinin gelişmesine imkan verebilecektir. Ayrca bölgedeki 
önemli kelebek alanlarının belirlenmesi de bu alanlar için koruma tedbirlerinin alınmasını sağlayabile-
cektir. 

Teşekkür

Arazi çalışmalarımızın bir kısmına katışan ve özellikle Zonguldak listesinin gelişmesine önemli katkıla-
rı olan Mustafa Erturhan, Murat Yangın, Güner Yaşkan, Atınç Tozsin ve Nesrin Tozsin’e teşekkür ederiz. 

Şekil 1. Bölgede belirlenen türlerden bazıları. a. Zerynthia caucasica (Kafkas fisto kelebeği), b. Thecla betulae 
(Huş güzeli), c. Thaleropis ionia (Anadolu şehzadesi), d. Tomares nesimachus (Gelincik), e. Polyommatus ossmar 

(Çokgözlü anadoluçillisi). 
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ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN, KASTAMONU, SİNOP
İLLERİNİN BRYOFİT BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

Doç. Dr. Güray UYAR & Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖREN
Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 67100, İncivez/Zonguldak

ÖZET

Bryofitler ciğerotları, boynuzsu ciğerotları ve karayosunlarını içerisine alan karasal bitkilerin en büyük ikinci 
grubu olup, bulundukları ekosistemlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ekolojik toleransları tohumlu bitkilerden olduk-
ça fazladır ve onların gelişemedikleri ortamlara primer süksesyonda yerleşip habitatın özelliklerini değiştirerek, 
tohumlu bitkilerin gelişebilmesi için daha uygun ortamlar hazırlarlar. Bu özelliklerinden dolayı likenlerle birlikte 
birçok alanda öncül bitkiler olarak rol alırlar. Ayrıca orman alt örtüsünde uygun miktarda bulunduğunda bünyesine 
hapsettiği nem sayesinde, orman toprağına düşen tohumların çimlenmesi için uygun ortam hazırladığından, or-
manın kendi kendini yenilemesine yardımcı olmaktadır. Ülkemizde yerli araştırıcıların son 25 yıla kadar pek farkına 
varamadığı ve floristik çalışmalarda hep göz ardı edilen bu bitki grubunun, Dünya’nın birçok ülkesinde ve bilhassa 
da uzakdoğu ülkelerinde bahçecilikte, endrüstriyel ve tıbbi alanlarda kullanılmakta olduğunu görmekteyiz. Zongul-
dak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop illerini kapsayan bölgede, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 
belirlenen Avrupa’da öncelikli olarak korunması gereken 100, Türkiye’de bulunan 9 sıcak noktadan ikisi bulunmak-
tadır. Bu öncelikli koruma bölgelerinden birisi Yenice Ormanları diğeri ise Küre Dağlarıdır. Alanda bu mutlak korun-
ması gereken bölgelerde dahil olmak üzere şimdiye kadar yaptığımız araştırmalar ve literatür taraması sonuçlarına 
göre toplamda 71 familya ve 179 cinse ait 428 bryofit taksonun kaydı verilmiştir. Bunlardan 41 familya ve 137 cinse 
ait 353 takson karayosunları grubuna, 28 familya ve 40 cinse ait 73 takson ciğerotları grubuna ve 2 familya ve 2 cin-
se ait 2 takson ise boynuzsu ciğerotları grubuna aittir. Bu taksonların ciğerotları grubundan; Cephaloziella dentata 
(Raddi) Steph., Cephaloziella rubella (Nees) Warnst., Leiocolea badensis (Gottsche.) Jörg., Riccardia latifrons (Lindb.) 
Lindb., karayosunların grubundan ise; Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs, Cynodontium jenneri (Schimp.) 
Stirt., Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze, Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv., Orthotrichum gymnostomum Bruch ex 
Brid., Seligeria trifaria (Brid.) Lindb. ve Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats türlerinin Türkiye’den olan kayıtları 
yalnızca bu bölgedir. 

Anahtar Kelimeler: Bryofit, Biyolojik Çeşitlilik, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop.

1. GİRİŞ

Bryofit kelimesi Latince kökenli olup “su aldığında şişen, açılan bitki” anlamındadır. Genel olarak, hap-
loit dölü, diploit dölün takip ettiği hayat döngüsüne sahip ve bu döngüde gametofitin hakim olduğu 
bitkiler için kullanılmaktadır. Bryofitler karasal bitkiler içerisinde hayat döngülerinde dallanma yapan 
gametofitin hakim olduğu tek bitki grubudur (Vanderpoorten & Goffinet, 2009). 

Karasal bitkilerin en büyük ikinci grubu olan bryofitler yapılan son moleküler filogeni çalışmalarına 
kadar, klasik olarak Bryophyta bölümü altında üç sınıfta incelenmekteydi. Morfolojik karakterlerin ya-
nında rRNA dizileri ve rbcl kloroplast geni üzerine yapılan çalışmalar, bu üç sınıfın Bryobiotina alt alemi 
(subkingdom) altında 3 bölümde (divisio) ele alınmasının doğru olacağını ortaya koymuştur. Bu bölümler 
Marchantiophyta (Ciğerotları, yaklaşık 5.000 tür), Anthocerotophyta (Boynuzsu Ciğerotları, yaklaşık 150 
tür), Bryophyta (Karayosunları, yaklaşık 13.000 tür)’dır (Goffinet & Shaw, 2009). Şekil 1’de bu gruplara ait 
örnekler verilmiştir. 

a B c
Şekil 1. Bryofit örnekleri; a- boynuzsu ciğerotu Anthoceros punctatus L., b- ciğerotu Marchantia polymorpha L., 

c- karayosunu Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.



84 85

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

Bryofitlerin ekolojik toleransları tohumlu bitkilerden oldukça farklıdır ve onların gelişemedikleri kuru 
ağaç kabukları, çıplak kaya ve toprak yüzeylerde gelişebilirler. Aynı zamanda geliştikleri ortamın özellik-
lerini de değiştirerek tohumlu bitkilerin bu ortamlarda gelişebilmelerine zemin hazırlarlar. Bu özellikle-
rinden dolayı likenlerle birlikte primer süksesyonda birincil istilacı türler olarak adlandırılırlar. Bryofit-
lerin, bahçecilikte endrüstriyel ve tıbbi birçok alanda Dünya’da birçok ülkede ve bilhassa da uzak doğu 
ülkelerinde kullanılmakta olduğunu görmemize rağmen, son 25 yıla kadar yerli araştırmacılar tarafından 
floristik çalışmalarda çoğunlukla ihmal edilmiş yada görmezlikten gelinmiştir.

Bryofitler yaşamlarını sürdürebilecekleri kadar nemin var olduğu tropikal bölgelerden, subarktik ve 
subantartik bölgelere kadar dünyanın bütün iklimlerinde geniş yayılışa sahiptirler. Karasal bitkiler olarak 
bilinmelerine rağmen, su kenarlarında bazen de tamamen suya gömülü olarak da bulunabilmektedirler. 
Genellikle nemli iklime sahip bölgelerde, gölgelik alanlarda ve su kenarlarında geniş yayılış gösteren 
bu grup bitkilerin bazı türleri deniz kenarlarındaki yüksek tuz stresine de tolerans gösterebilmektedir. 
Fakat bryofitlerin hiçbiri denizlerde yaşamamaktadır. Bunun yanında toprağın ve nemin çok az olduğu 
kurak ortamlar gibi ekstrem koşullarda da yaşamlarını sürdürebilmektedirler (Schofield, 2001). 

Bryofitlerin hayat döngüsü haplodiplont döl değişiminden ibarettir. Haploit (n) gametofiti, diploit 
(2n) sporofit takip etmektedir. Doğal ortamlarında yeşil olarak göze çarpan kısımları gametofittir. Game-
tofitler ortama alt kısımlarından çıkan tek veya çok hücreli kök benzeri yapılar olan rizoitlerle tutunurlar. 
Gametofitin gövde kısmı vasküler sistemden ve diğer bazı özelliklerden yoksun olduğundan gövde kaulit 
(gövdemsi yapı), yapraklar ise gerçek bir yaprağın özellikleri taşımadığı için fillit (yapraksı yapı) olarak 
adlandırılmıştır. Bazı ciğerotlarında ise yapraksı yapılar bulunmayıp bitki tallus yapısındadır. Olgun bir 
sporofit ise, gametofitten minerallerin ve suyun alındığı ayak, yukarı doğru uzayan seta (=kapsül sapı), 
kapsül ve kapsülü örten kaliptradan oluşur. 

Türkiye’den bryofitler üzerine ilk katkı 1829 yılında F.A. Müller tarafından yayınlanmıştır. Kapsamlı 
çalışmalar ise 1950’li yıllardan sonra yabancı araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Türk araştırmacıların 
bryofit sistematiğine ilgi duyması ile 1980’li yıllardan sonra çalışmalar artmıştır. Son yıllarda bu konu 
ile çalışan genç Türk araştırmacıların artması ile ülkemizin bryofit biyoçeşitliliği giderek daha iyi anlaşıl-
maktadır. Günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’ye endemik 6 bryofit taksonu tespit 
edilmiştir. Bu taksonlar, Henderson (1961) kareleme sistemine göre kare dağılımları ile altta verilmiştir.

Jungermannia lignicola (Schiffn.) Grolle (A4)

Jungermannia subtilissima (Schiffn.) Grolle (A4)

Cinclidotus bistratosus Kürschner & Lübenau-Nestle (C12)

Cinclidotus vardaranus Erdağ & Kürschner (B9)

Amblystegium kurdicum (Schiffner) Broth. (B9)

Orthotrichum rupestre var. kurdicum Schiffner (B9)

2. ARAŞTIRMA ALANI

Araştırma alanı Karadeniz bölgesinin batısında yer alan Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Si-
nop illerini kapsamaktadır. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından belirlenen Avrupa’da öncelikli 
olarak korunması gereken 100, Türkiye’de bulunan 9 sıcak noktadan ikisi, Yenice Ormanları ve Küre Dağ-
ları alan içerisinde yer almaktadır (Şekil 2).

Alanda Paleozoik çağa ait granodioritik, granitik ve volkanik kayaç tipleri yaygındır. Yaygın toprak 
tipleri ise kahverengi orman toprakları ve gri kahverengi podzolik topraklardır. Alanın kıyı kesimlerinde 
oseyanik iklim hakim iken iç kısımlarda Akdeniz iklimi hakim durumdadır (Akman, 1999). Çalışma alanı 
Avrupa Sibirya fitocoğrafik bölgesi içerisinde yer almaktadır. Alanda yaprak döken, herdem yeşil ve koni-
fer ormanları hakim durumdadır. Yaprak döken hakim türler; Fagus orientalis Lipsky, Carpinus betulus L., 
Castanea sativa Miller., Ostrya carpinifolia Scop., Sorbus aucuparia L., Coryllus avellana L., Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl., Q. robur L., Tilia argentea Desf., Populus tremula L., Cornus mas L., C. sanguinea L., 
Alnus glutinosa L., Acer campestre L., Ulmus glabra Hudson, Platanus orientalis L., Crataegus monogyna 

Jacg. ve C. microphylla C. Koch. Yaygın herdem yeşil türler; Rhododendron ponticum L., Laurocerasus of-
ficinalis Roemer, Buxus sempervirens L., Arbutus andrachne L. ve Laurus nobilis L., konifer ormanlarının 
yaygın türleri ise; Abies nordmanniana (Stev.) Spach, Pinus nigra J.F.Arnold var. pallasiana Schneid, Pinus 
sylvestris L. ve Taxus baccata L. (Atalay, 1994; Akman, 1995).

Şekil 2. Herderson 1961 kareleme sistemi üzerinde araştırma alanı.

Araştırma alanında bryofit florası üzerine yapılan detaylı araştırmalar son yıllarda özellikle Türk 
araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar; Yaralıgöz Dağı karayosunu florası (Akpınar, 
1992), Yenice Çitdere Bölgesi kriptogam florası (Özalp, 1995), Sinop ve çevresi karayosunları ve ciğe-
rotları florası (Çetin & Uyar, 1997; Çetin, 1999), Ilgaz Dağları karayosunları ve ciğerotları florası (Abay & 
Çetin, 2003; Şimşek et al., 2011), Kafkasya ve Türkiye’nin Doğusundan karayosunları (Townsend, 2005), 
Batı Karadeniz Bölgesi karayosunları ve ciğerotları florası (Uyar & Çetin, 2006; Keçeli & Çetin, 2006), Yeni-
ce Ormanları bryofit florası (Uyar et al., 2007), ZKÜ Merkez Kampüsü bryofit florası (Alataş et al., 2011), 
Batı Küre Dağları bryofit florası (Ören et al., 2012 basımda)’dır.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA

Alanda bu mutlak korunması gereken bölgelerde dahil olmak üzere şimdiye kadar yaptığımız araştır-
malar ve literatür taraması sonuçlarına göre toplamda 71 familya ve 179 cinse ait 428 bryofit taksonun 
kaydı verilmiştir. Bunlardan 41 familya ve 137 cinse ait 353 takson karayosunları grubuna, 28 familya ve 
40 cinse ait 73 takson ciğerotları grubuna ve 2 familya ve 2 cinse ait 2 takson ise boynuzsu ciğerotları 
grubuna aittir. Bu sayı göz önüne alındığında alandaki bryofit sayısı, Türkiye bryofit florasının yaklaşık 
olarak % 45’lik kısmını temsil etmektedir. Bu oran alanın bryofit çeşitliliği açısından zenginliğini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca son yıllarda araştırma alanında yapılan çalışmalarda, Ctenidium molluscum (Hedw.) 
Mitt. var. condensatum (Schimp.) Britt. ve Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. var. robustum Boul. (Uyar, 
2003), Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. (Keçeli et al., 2004), Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. (Ke-
çeli, 2004), Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. (Keçeli & Çetin, 2005), Cephaloziella dentata (Raddi) 
Steph., (Keçeli & Çetin, 2006), Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. (Ören et al., 2010), Seli-
geria trifaria (Brid.) Lindb. ve Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats (Ören et al., 2012 basımda) gibi 
Türkiye ve Güney Batı Asya Bryofit floraları için yeni kayıtlar ortaya çıkartılmıştır.

Türkiye bryofitleri dağılımlarına bakıldığında bazı türlerin sadece araştırma alanından kayıtları bi-
linmektedir. Bunlar, ciğerotlarından Cephaloziella dentata (Raddi) Steph., Cephaloziella rubella (Nees) 
Warnst., Leiocolea badensis (Gottsche.) Jörg., Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb., karayosunlarından Dre-
panocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs, Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt., Ditrichum gracile (Mitt.) 
Kuntze, Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv., Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid., Seligeria trifa-
ria (Brid.) Lindb., Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.’tır. 

Türkiye bryofitlerinin tehlike kategorileri henüz belirlenmemiştir. Alandaki türlerin tehlike kategori-
lerini belirlemek amacı ile Avrupa Bryofitleri Kırmızı Listesi kategorilerine (ECCB, 1995) göre bir çalışma 
yapıldığında, tehlike kategorilerinde yer alması muhtemel türler ve kategorileri altta verilmiştir (Hassas: 
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Vu, Nadir: R, Yeterince bilinmeyenler: K, Bölgesel Tehdit Altında: RT). Bu kategoriler bir ön çalışma sonu-
cunda belirlenmiş olup detaylı çalışmalar ve bryofit florası çalışılmamış alanların çalışılması ile değişece-
ği düşünülmektedir.

Karayosunları:

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. exMoug. & Nestl. (Vu) 

Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. (R) 

Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. (R)

Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.  (RT) 

Pogonatum dentatum (Menzies ex Brid.) Brid. (R) 

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm  (K) 

Schistidium trichodon (Brid.) Poelt (K) 

Sematophyllum demissum (Wilson) Mitt. (R) 

Seligeria trifaria (Brid.) Lindb. (R)

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats. (R)

Ciğerotları:

Barbilophozia hatcheri (A.Evans.) Loeske (R)

Blasia pusilla L. (R)

Cephaloziella dentata (Raddi) Steph. (R)

Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. (R)

Cololejeunea rossettiana (C. Massal.) Schiffn. (K)

Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. et Nees (K)

Leiocolea badensis (Gottsche.) Jörg. (R)

Lejeunea patens Lindb. (K)

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. (K)

Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. (K)

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. (K)

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. (R)

Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort. (K)

Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch (K)

Araştırma alanında yapılan çalışmalara bakıldığında alanın tamamının çalışılmadığı görülmektedir. 
Alanın bryofit biyoçeşitliliğinin tam olarak bilinebilmesi için, flora çalışmalarının eksik olduğu alanlarda, 
özelliklede Kastamonu ve Sinop illerinde yer alan Doğu Küre Dağlarının detaylı olarak çalışılması gerek-
mektedir. Çalışmaların yetersiz olduğu veya daha önce çalışılmamış böylesi alanların çalışılması ile araş-
tırma alanının bryolojik zenginliğinin artacağı kesindir.

Sonuç olarak Türkiye Bryofitlerinin yaklaşık olarak % 45’lik kısmını barındırması, yukarıda bahsedilen 
ve sadece alandan bilinen türlerin olması ile araştırma alanı bryofit çeşitliliği açısından oldukça zengindir. 
Avrupa Bryofitleri Kırmızı Listesinde Hassas (Vu) kategorisinde yer alan Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. 
& DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. Türkiye’de sadece, araştırma alanının da büyük bir kısmını içeren Batı Kara-
deniz Bölgesinde yer almaktadır. Konifer ormanlarında çürüyen ağaç kütükleri üzerinde gelişen bu türün 
alanda da dağılımı sınırlı olup, popülasyon yoğunluğu düşüktür. Bu türün neslinin devamı için konifer 

ormanlarındaki çürüyen kütüklerin kaldırılmaması, yeni düşen kütüklerin ise çürümelerine izin verilmeli 
ve orman tabanında bırakılmalıdırlar.
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KÜÇÜK KAFKASLARIN YABAN HAYVANI ZENGİNLİĞİNİ 
TEHDIT EDEN UNSURLAR

Doç.Dr. Şağdan BAŞKAYA* Y.Doç.Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU*
* Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, Trabzon

Doğu Karadeniz Bölgesi, Asya kıtası ile Afrika arasındaki geçiş bölgesinde yeralan özel coğrafi konu-
munun yanısıra, sahip olduğu orman, dağ, bozkır, deniz ve akarsular gibi çeşitli ekosistemleri sayesinde 
zengin bir yaban hayvanı tür çeşitliliğine sahiptir. Küçük Kafkaslar olarak da bilinen Doğu Karadeniz Dağ-
larının yeraldığı bu bölge, dünyadaki canlı türlerinin % 90’ının yaşadığı yani dünyanın biyolojik çeşitlilik 
bakımından en zengin ancak tehdit altındaki 34 Sıcak Noktasından biri olan Kafkasya Sıcak Noktasının 
batı kesimlerini oluşturmaktadır. Bölge aynı zamanda dünyanın 200 adet Hassas Ekolojik Bölgesinden 
birisi olan Kafkasya Ekolojik Bölgesi ve yine dünyadaki 218 Endemik Kuş Alanından birisi olan Kafkasya 
Endemik Kuş Alanı içinde yeralmaktadır. 

Asya ile Afrika arasında göçeden yüzbinlerce gündüz yırtıcı kuşunun göç yolu üzerinde bulunan bölge-
de, küresel ölçekte tehlike altında 9 memeli, 10 kuş, 6 sürüngen, 3 iki yaşar ve 4 balık türü yaşamaktadır. 
Bölgenin barındırdığı özellikli türlerden bazıları; Pars (Panthera pardus tulliana - saxicolor), Sırtlan (Hya-
ena hyaena), Ayı (Ursus arctos), Vaşak (Lynx lynx), Kurt (Canis lupus), Kızıl geyik (Cervus elaphus), Yaban 
keçisi (Capra aegagrus), Çengel boynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica - caucasica), Su samuru 
(Lutra lutra), Büyükkulaklı yarasa (Myotis bechsteini), Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmaeus), Şah 
kartal (Aquila heliaca), Kara akbaba (Aegypius monachus), Dağ horozu (Tetrao mlokosiewiczi), Kafkas 
semenderi (Mertensiella caucasica) ve Kafkas engereği (Vipera kaznokovi)’dir. 

Bölge, yaban hayvanı tür çeşitliliği bakımından zengin olmakla birlikte, türlerin popülasyon durumları 
ve yoğunlukları bakımından hiç de iç açıcı durumda değildir. Bölgedeki yaban hayvanlarını tehdit eden 
unsurların başında yaşam alanlarının tahribi yani yaşam alanlarının bozulması, parçalanması, dönüştürül-
mesi veya yok olması gelmektedir. Yaşam alanların tahribine neden olan kaçak kesimler, hatalı ormancı-
lık faaliyetleri, yakacak odun kesimleri, tarım ve yerleşim alanları açılması, aşırı ve plansız ulaşım, turizm 
ve enerji yatırımları ile aşırı otlatmanın gibi unsurların yanısıra tarım ilaçları, akarsu, sulak alan ve deniz 
kirliliği, kaçak ve plansız balıkçılık ve kaçak kara avcılığı yaban hayvanlarını tehdit eden diğer önemli un-
surlardır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Yaban hayvanları, Biyolojik çeşitlilik, tehditler.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NİN NADİR VE TEHLİKE ALTINDAKİ 
CANLI TÜRLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Selçuk ERTEKİN & Murat BİRİCİK

Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Diyarbakır

ÖZET

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sahip olduğu birçok doğal yaşam alanıyla Türkiye açısından benzersiz bir biyolo-
jik çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Yaban hayatına temel karakterini, geniş düzlüklerin yanı sıra 3000 metreyi 
bulan yükseltiler ile Dicle ve Fırat nehirleri sağlamakta, buralardaki başlıca habitatlar dağ, orman, bozkır ve nehir 
ekosistemleri içinde yer almaktadır. Bölgede, nadir olmalarıyla, endemizm özellikleriyle ya da çeşitli derecelerde 
tehlike altında olmalarıyla küresel, bölgesel ya da ulusal ölçekte özel önem taşıyan çok sayıda canlı türüne örnek 
olarak, memeli hayvanlardan Yaban Keçisi (Capra aegagrus) ve Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena); kuşlardan Büyük 
Kızkuşu (Hoplopterus indicus), Yeşil Arıkuşu (Merops persicus) ve Alaca Yalıçapkını (Ceryle rudis); sürüngenlerden 
Çizgili Varan (Varanus griseus) ve Fırat Yumuşakkabuklu Kaplumbağası (Rafetus euphraticus); ikiyaşamlılardan Urmi-
ye Semenderi (Neurergus crocatus); kelebeklerden İranlı Turan Mavisi (Turanana cytis), Mezopotamya Çokgözlüsü 
(Polyommatus dama) ve Çöl Melikesi (Melanargia grumi), bitkilerden ise Mardin Çivitotu (Isatis mardinensis), Küpeli 
Emzikotu (Onosma davisii), Cudi Peygamberçiçeği (Centaurea davisii) ile çuhaçiçeklerinden Primula davisii sayılabi-
lir. Ülkemizdeki canlı çeşitliliği açısından eşsiz özellikler taşıyan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, özgün ve yeri 
doldurulamaz nitelikteki yaban hayatının özenle korunması büyük önem taşımaktadır. Yörede doğa üzerindeki baş-
lıca tehditler, doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan kullanımı, insan faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan ha-
bitat değişimleri, yasadışı avcılık ve toplayıcılık ile aşırı ve bilinçsiz hayvan otlatma şeklinde sıralanabilir. Gelecekte 
artacağı öngörülen söz konusu olumsuz etkilerin önüne geçmek için yasal mevzuatın koruma/kullanma dengesini 
göz ardı etmeden hazırlanarak uygulanması ve uluslararası kuralların etkin biçimde uygulama ve denetiminin sağ-
lanmasının yanı sıra halkı eğitme ve bilinçlendirme çalışmalarına da ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcükler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, biyolojik çeşitlilik, tehlike altındaki türler.

1. GİRİŞ

Bir yay şeklinde kuzeyden geçen Güneydoğu Toroslar ile güneyde Suriye sınırı arasında yer alan ve ge-
nel olarak geniş bir plato görünümünde olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, çanaklaşmış havzalarla orta 
yükseklikteki kubbeleşmiş dağ ve tepelerden oluşur. Rakım, kuzeyden güneydeki Mezopotamya düz-
lüklerine doğru gidildikçe azalır (Ertekin 2002). Bölge esas itibariyle Fırat ve Dicle nehir havzalarından 
oluşur. Karacadağ, büyük bir bölümü Diyarbakır’ın güneybatısı ile Şanlıurfa’nın kuzeydoğusu arasında, 
120 km’yi bulan genişlikteki bir alana yayılmış, sönmüş bir volkanik dağdır. Zirveyi oluşturan Kollubaba 
(1957 m) dışında, buna yakın yüksekliklerde üç ayrı tepesi daha vardır. Karacadağ, birçok baklagil ve buğ-
daygilin yabanî atalarının hâlen yetiştiği yerdir. Alanda 32’si Türkiye’ye endemik yaklaşık 600 bitki türü 
kaydedilmiştir. Bunlar arasında on tür, dünya ölçeğinde tehlike altındadır. Ayrıca çok sayıda dar yayılışlı 
bitki türü burada bulunmaktadır (Ertekin 2002).

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin biyolojik çeşitliliği 2001-2003 yılları arasında ilkbahar dönemlerin-
de gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla oldukça sistematik bir yöntem kullanılarak araştırılmıştır (Welch 
2004). Bu çalışma sonunda, bölgede çeşitli korumada öncelikli alanlar tanımlanmış ve bunlardan bazıla-
rının biyosfer rezervi ilan edilmesi önerilmiştir. Doğa koruma açısından öncelikli alanlar, bölgenin özel 
ve tipik niteliklerini temsil eden yöreler olarak tarif edilmiş ve barındırdıkları anahtar türlerin durumu 
dikkate alınarak belirlenmiştir. Anahtar türler ise, (bölge ya da ülke çapındaki) endemizm, (küresel, böl-
gesel ya da yerel düzeylerde) tehdit altında olma ve (ülke, bölge ya da kıta ölçeğindeki) sınırlı dağılım 
özelliklerine bakılarak saptanmıştır. Daha sonra, bu araştırmanın bulgularından da yararlanılarak, Türkiye 
geneli için olduğu gibi, bölgenin de Önemli Doğa Alanları belirlenmiş ve genel özellikleriyle tanıtılmıştır 
(Eken ve ark. 2006). Öncelikli alanlardan biraz daha farklı bir konsept olan Önemli Doğa Alanı (ÖDA, key 
biodiversity area) kavramı, önceden tanımlanmış ölçütlere göre önemli sayılan anahtar ve gösterge tür-
lerin yaşadığı yerlerin belirlenmesini esas almaktadır.
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Bölgede nadir, endemik ya da tehlike altında olan canlı türlerinden bir bölümü bilinmekle birlikte, böl-
genin henüz kapsamlı olarak araştırılmış olduğu söylenemez. Bu nedenle burada, bölgenin barındırdığı 
biyoçeşitlilik gerçek boyutlarıyla ele alınamayacak, yalnızca potansiyel önemine vurgu yapılmış olacaktır.

2. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN ÖZGÜN TÜRLERİ

Burada, bölgede varlığı bilinen, gerek Türkiye gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi için özel bir yeri 
ve anlamı olduğu düşünülen, endemik, nadir ya da koruma öncelikli türlerden bir bölümüne ilişkin bilgi-
ler verilecektir.

2.1. Memeli Hayvanlar

Hazar Kaplanı’nın (Panthera tigris virgata) soyu tükenmiş olduğu kabul edilmiş olmakla birlikte (IUCN 
2012), Uludere’de yakın zamanlara dek görüldüğüne ilişkin iddialar sürmektedir. Bunlardan önemli bir 
bölümü, bölgedeki askerler tarafından gece görüş dürbünü kullanılarak yapılmış gözlemlere ilişkin bildi-
rimlerdir. Geceleri aktif olan ve varlığı kolay tespit edilemeyen bir memeli hayvan olduğu düşünüldüğün-
de, Hazar Kaplanının çok küçük sayılarda da olsa yörede hâlâ yaşıyor olması ihtimal dâhilindedir. Nitekim 
1970 yılında Uludere’de öldürülmüş olan bir hayvana ait bir post, türün ülkemizdeki bilinen tek ve en son 
kanıtıdır (Baytop 1974). Bununla birlikte, en azından 1980’li yılların ortalarına dek bu hayvanın postunun 
düzenli olarak özellikle yurt dışına satıldığı da ileri sürülmüştür (Welch 2004).

Leopar (Pars) (Panthera pardus) dünya ölçeğinde yakın tehlike altındadır. Bu tür, uzman olmayan kişi-
lerce büyük kedigillerin görüldüğü iddia edilen durumlarda, olasılıkla diğer büyük yırtıcı memelilerle ka-
rıştırılmaktadır. Beypazarı’nda 1973 yılında öldürülen ve doldurulmuş postu Ankara’daki MTA Doğa Tari-
hi Müzesi’nde sergilenen bir Anadolu Leoparı, türün ülkemizde kaydedilmiş son örneğidir (Avgan 2002). 
Bu tarihten sonra, Güneydoğu Anadolu’da da,  başta Şırnak ve Siirt bölgesinde olmak üzere birçok kez 
görüldüğü, hatta yöre halkınca öldürüldüğü aktarılmış olmakla birlikte, kesin olarak doğrulanmış kaydı 
bulunmamaktadır (Welch 2004). Eruh Dağları adıyla tanımlanan ÖDA içerisinde bu türün hâlen yaşamını 
sürdürdüğü tahmin edilmektedir (Biricik 2010).

Çizgili Sırtlan’ın (Hyaena hyaena) Türkiye’de hâlen Hatay ile Şırnak arasındaki özellikle 600 m’den daha 
alçak rakımlı bölgelerde yaşadığı, ancak popülasyonlarının birbirinden kopuk olması ve her bir grubun 
çok az sayıda bireyden oluşması dolayısıyla kritik derecede tehlike altında olduğu bilinmektedir (Kaspa-
rek ve ark. 2004).

Ceylan (Gazella subgutturosa), Fırat Araptavşanı (Allactaga euphratica), Uzun Kulaklı Kirpi (Hemiechi-
nus auritus) bölge için tipik memeli hayvanlardandır. Oklu Kirpi’nin (Hystrix indica) bölgedeki popülasyo-
nu azalmaktadır (Turğa 2006). Altın Avurtlak (Mesocricetus auratus) sadece Suriye sınırındaki çok sınırlı 
bir alandan bilinmektedir. Bölgenin tehlike altındaki yarasa türleri Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolop-
hus ferrumequinum) ve Uzunkanatlı Yarasa’dır (Miniopterus schreibersii). 

2.2. Kuşlar

Bölgede tehlike altında olan kuş türleri dendiğinde ilk akla gelen tür Kelaynak’tır (Geronticus eremita). 
Doğada nesli tükenen bu tür ülkemizde yalnızca Birecik’teki kapalı üretme istasyonunda yaşamaktadır 
ve 2012 yılı üreme dönemi başındaki birey sayısının 126 olduğu öğrenilmiştir.

Dicle Vadisi’ndeki sarp kayalıklarda yuvalanan Tavşancıl (Hieraaetus fasciatus) (Kılıç ve ark. 2003) ve 
koloniler oluşturan Kızıl Akbaba (Gyps fulvus) alandaki önemli yırtıcı kuşlardan bazılarıdır. Dicle ve Fırat 
nehirleri ile kollarında yaşayan Alaca Yalıçapkını (Ceryle rudis), akarsu kıyılarının doğal özelliklerini kay-
betmesiyle uygun yuva yeri bulamaz hale gelmektedir. Nehir kıyılarındaki dik kum yamaçlarda koloniler 
halinde üreyen Kum Kırlangıcı (Riparia riparia) da aynı sorunla karşı karşıyadır.

Karacadağ’ın 1700 m’den daha yüksek kesimleri, Bozkır Ötleğeni’nin (Sylvia conspicillata) Türkiye’de 
ürediği bilinen tek alandır (Deniz 2009).

Yeşil Arıkuşu (Merops persicus) Türkiye için nadir bir türdür ve bugüne dek yalnızca Şanlıurfa’nın Bozo-
va ilçesi yakınlarında küçük bir koloni halinde ürediği tespit edilmiştir (Biricik 2008). Büyük Kızkuşunun 
(Hoplopterus indicus) ülkemizdeki üreme yerleri de yine bölgedeki belli alanlarla sınırlıdır (Biricik 2010). 

Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Küçük Kerkenez’in (Falco naumanni) yurdumuzdaki bilinen 
en büyük popülasyonu bu bölgede kuluçka yapmaktadır (Biricik 2011a). Boz Kirazkuşu’nun (Emberiza 
cineracea) dünyada bilinen en büyük popülasyonu Güneydoğu Anadolu’dadır. Toy (Otis tarda), Kızılca 
Kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna), Çöl Serçesi (Petronia brachydactyla), Sarı Boğazlı Serçe (Petro-
nia xanthocollis) ve Küçük Ebabil (Apus affinis) bölgenin tipik kuşlarındandır.

2.3. Sürüngenler

Fırat Yumuşakkabuklu Kaplumbağası (Rafetus euphraticus) bütün dünyada yalnızca Fırat ve Dicle hav-
zalarında, ülkemizin yanı sıra Suriye, Irak ve İran’da yaşamaktadır (Ghaffari ve ark. 2008). Yaşam alanların 
yok edilmesi yüzünden yüksek tehlike altındadır (European Reptile & Amphibian Specialist Group 1996). 
Fırat üzerindeki barajların inşasıyla birlikte, bu nehrin Türkiye’deki bölümünde tür yok olma sürecine 
girmiştir (Gramentz 1993); Dicle’nin birçok kesiminde ise varlığını sürdürmektedir. Ancak planlanan baraj 
projelerinin oluşturduğu tehdidin yanı sıra nehirden kum alımı, su ve kıyı kirliliği, koruma altında bir tür 
olmasına karşın avlanması ve yumurtalarının toplanması gibi faktörler yüzünden Dicle’deki nüfusunun 
da gitgide azaldığı tahmin edilmektedir (Biricik 2010, Biricik ve Turğa 2011).

Çizgili Varan (Varanus griseus) Türkiye’de yalnızca Ceylanpınar, Birecik, Viranşehir ve Silopi’de tespit 
edilmiş, Silopi’de 2005 ve 2006 yıllarında iki birey bulunmuştur (Ilgaz ve ark. 2008).

Bölgenin diğer tipik sürüngenlerinden bazıları Siirt Kertenkelesi (Timon princeps), Yaprakparmaklı Ke-
ler (Asaccus elisae) ve Harran Kertenkelesi’dir (Acanthodactylus harranensis).

2.4. İkiyaşamlılar

Urmiye Semenderi (Neurergus crocatus) Türkiye’de ilk kez 1986 yılında Beytüşşebap yakınlarında bu-
lunmuştur (Baran & Öz, 1986, Özdemir ve ark. 2009). Benekli Semender’in (Neurergus strauchii) yayılış 
alanı büyük ölçüde Doğu Anadolu’da olmakla birlikte, bölgeden de bilinmektedir.

2.5. Gündüz Kelebekleri

Kelebeklerden Apollo (Parnassius apollo), Bavius (Pseudophilotes bavius), Küçük Yalancı Apollo (Ar-
chon apollinaris), Mezopotamya Çokgözlüsü (Polyommatus dama), Turuncu Süslü Doğu Kelebeği (Antho-
charis damone), Himalaya Mavi Kelebeği (Pseudophilotes vicrama) ve Kafkasya Gelinciği (Tomares callima-
chus) küresel ya da bölgesel ölçekte tehlike altındaki türlerden bazılarıdır. İranlı Sevbeni’nin (Satyrium 
marcidum mardinum) Türkiye’deki yayılışı ve yaşam alanının son derece sınırlı olduğu bilinmekle birlikte, 
popülasyon durumu ve karşı karşıya bulunduğu tehditler konusundaki bilgiler yetersizdir (Karaçetin & 
Welch 2011).

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne endemik bir kelebek türü olan Çöl Melikesi’nin (Melanargia grumi) ya-
şam alanı olan (Hasselbarth ve ark. 1995) bozkırlar ve kuru çayırlar ayrıca Papilionidae familyası kelebek-
lerinden Oriyental Step Fisto Kelebeği (Zerynthia deyrollei), Yalancı Apollo (Archon apollinus) ve Küçük 
Yalancı Apollo için de kritik önem taşıyan habitatlardır (Welch 2004).

Kısa bir süre önce Diyarbakır’da, Türkiye için yeni bir kelebek türü (Junonia orithya) bulunmuş ve Dicle 
Güzeli adıyla adlandırılmıştır (Biricik 2011b).

2.6. Bitkiler

Hesperis hedgei ve  Lathyrus trachycarpus, dünya üzerinde sadece Karacadağ çevresinden bilinen na-
dir endemik bitkilerdir. Ajuga xyllorhiza tek bir noktada varlığı bilinen ve kritik tehlike altında bir türdür. 
Paracaryum kurdistanicum da sadece Karacadağ çevresinden bilinen nadir bir endemiktir. Diğer bir ende-
mik bitki türü Scrophularia mesopotamica’dır. Tehlike altındaki geven türlerine örnek olarak Astragalus 
clavatus ve A. stojanii verilebilir.

Bölgeye özgü çok sayıda orkide türüne, Ophrys carduchorum, O. cilicica, Orchis simia ve O. tridentata 
örnek olarak verilebilir. Tulipa armena ve T. alepensis bölgede yetişen lale türleridir. Bölgede birçok Alli-
um türü bulunmakta, A. nemrutdaghense sadece Nemrut dağındaki taşlıklarda yetişmektedir. Şırnak’taki 
Kasrik Geçidi, nesli tehlike altındaki Isatis mardinensis bitkisinin dünyadaki bilinen tek yaşam alanıdır. 
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Centaurea davisii sadece Cudi Dağı’nda yaşayan ve nesli tehlike altında bir bitki türüdür. Primula davisii 
nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan endemik bir türdür. Bitkiler açısından Mardin Eşiği, nesli bölgesel 
ölçekte tehlike altındaki birçok tek nokta endemiği açısından büyük önem taşır. Iris nectarifera ve Astra-
galus  babacianum, son yıllarda  bölgeden tanımlanan yeni taksonlardır (Ertekin 2006).

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hâlen eşsiz doğasıyla Türkiye’nin özgün ve yeri doldurulamaz bir köşesini 
oluşturmaktadır. Ancak karşı karşıya bulunduğu olası tehditlerin gelecekte yaşanabilecek etkilerinden 
doğa alanlarının ve burada yaşamını sürdüren canlıların titizlikle korunması gerekmektedir. Bölgede ya-
şanmakta olan çeşitli sorunlar nedeniyle bunun gerçekleştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

 Suriye sınırındaki mayınlı alanın uzun yıllardır birçok bozkır türü için bir çeşit sığınak işlevi görmüş 
olabileceği düşüncesinden hareketle, mayından temizlenen arazide öncelikle kapsamlı biyoçeşitlilik 
araştırmaları yapılarak burada korunmuş olabilecek nadir, hatta belki henüz tanımlanmamış ya da uzun 
yıllardır kaydedilmemiş türlerin tespit edilmesi ve gerekenlerin koruma altına alınması uygun olacaktır. 
Ayrıca, söz konusu arazinin bir bölümünün bozkır türleri için koruma alanı olarak ayrılması ve geçmişte ol-
duğu gibi el değmeden kalmasının sağlanması, ülkemiz doğasına önemli bir destek anlamına gelecektir. 

 Kural dışı avcılığın sürekli denetimler ve caydırıcı yaptırımlarla önlenmesi, doğadan bitki sökümü 
ve toplayıcılığın, yabanî hayvanların ve onlardan elde edilen çeşitli ürünlerin yasa dışı ticaretinin engel-
lenmesi, doğal alanların bitki örtüsü yok edilip sürülerek tarıma açılmasının kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. Doğal çevreyi değişikliğe uğratacak bütün projelerde, daha planlama aşamasında titiz 
bir çevresel etki değerlendirmesi esas olmalı ve uzman görüşleri mutlaka alınmalıdır. Doğa tahribatını 
önlemenin, başta karar vericiler, doğrudan ilgi sahipleri ve çocuklar olmak üzere toplumun her bireyi 
tarafından ilke olarak benimsenmesi sağlanmalı, koruyucu tutumların geliştirilmesi için çaba gösterilme-
lidir.
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Kars yöresi konumu, rakımı, sulak alanları, sarıçam ormanları, meraları ve dünyanın 34 önemli biyo-
lojik çeşitlilik sıcak noktasından ikisi olan Kafkas ve İran-Anadolu sıcak noktalarının kesişiminde olması, 
dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunması gibi özellikleriyle ülkemizin biyolojik çeşitlilik 
açısından en değerli bölgelerinden biridir. Yüksek kuş ve bitki çeşitliliğinin yanında bozayı, kurt ve vaşak 
gibi besin zincirinin tepesinde bulunan ve ekolojik açıdan gösterge ve bayrak türler olan büyük etoburlar 
açısından da ülkemizin en önemli bölgelerinden biridir.

a. Kuş Araştırma ve Eğitim Projesi

Kuşlar bilimsel olarak en iyi tanınan, en kolay araştırılan ve en çok me-
rak uyandıran canlılardandır. Kuşların sayılarındaki artış ve azalmalar çev-
re sağlığının göstergeleridir. Kuş gözlem turizmi, birçok ülkede büyük bir 
gelir kaynağıdır. öğrencilere araştırma tecrübesi kazandıran ve yöre insa-
nına bölgenin doğal zenginliğini tanıtan kuş araştırma projeleri, biyoloji 
eğitimi, doğa turizmi ve çevre bilincinin oluşması için de çok önemlidirler.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesi dünyanın en büyük kuş göç noktaları 
arasında yer alan Avras-

ya-Afrika kuş göç yolunun üzerinde bulunur. Bu bölgede, 
kuş göç yollarını araştıran iki kuş halkalama ve araştırma 
istasyonu vardır. Kars’ın Kuyucuk Gölünde bulunan ve 
KuzeyDoğa Derneği tarafından koordine edilen “Kuyu-
cuk Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi” su kuşları üzeri-
ne çalışmalarını devam ettirmekte olup şimdiye kadar 
107 türden 5929 kuşa halka takmışlardır. Ötücü kuşlar 
ile ile ilgili çalışma ise yüne KuzeyDoğa Derneği’nin ön-
cülüğünde Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Yukarı Cıyrıklı Köyünde 
devam etmektedir. Şimdiye kadar Aras Kuş Araştırma 
ve Eğitim İstasyonunda 156 türden 31.513 kuş halka-
lanmıştır. Kuzeydoğu Anadolu bölgesi Türkiye’deki kuş 
çeşitliğinin %75’ini üzerinde barındırır. 

b. Büyük Etoburları İzleme 

Büyük etoburlar yaşadıkları alanlarda gösterge tür olarak görev yaparlar. Diğer canlılarla beslenen 
büyük yırtıcı etoburlar, ekosistemlerin en üstünde olduklarından, genellikle mihenk taşı (keystone) tür-
ler olarak da ekosistemleri şekillendirir. Tarih boyunca insanları etkilediklerinden dolayı da bayrak türler 

olarak doğa koruma ve ekoturizm için kamuoyu oluşturur-
lar. Örneğin domuzların kurtlar tarafından kontrol altında 
tutulduğu bir ekosistemden kurtların yok olması, hızla üre-
yen domuzların bölgedeki bitki topluluklarını tahrip ede-
rek ekosistemdeki tüm canlıları etkilemesi demektir. Sarı-
kamış-Allahüekber Dağları Milli Parkı’nda önemli sayılarda 
bozayı, kurt, yaban domuzu ve vaşak yaşamaktadır. Özel-
likle bozayılar için önemli bir barınma noktası olan ve mili 
parkı oluşturan sarıçam (Pinus sylvestris), bölgede 2200 ila 
2500 metre yükseklikte yaşayan bir ağaç türüdür ve Türki-
ye’deki en büyük dağılımı Kars’tadır. Bu hayvanların orman 
habitatında çeşitli ve önemli ekolojik işlevleri vardır.

Fotokapan Kullanımı: Sarıkamış Ormanları Allahüekber Dağları 
Milli Parkı Sınırları içerisinde ormanlık alanların oluşturduğu yaklaşık 
112 ha alanda çalışma sürdürülmektedir. 2 km’ye 2 km’lik kareler içeri-
sinde yaban hayvanlarının geçit olarak kullanabileceği alanlara yerleş-
tirilen 8 adet fotokapan ve 1 adet video kapan veri toplamaya devam 
etmektedir. Çalışmaların henüz başında olmamıza rağmen milli parkta 
daha önce kayıt edilmemiş kaya sansarı (Martes foina) ve daha önce milli 
park sınırları içerisinde fotoğraflanmamış vaşak, iki adet yavrusu ile bir-
likte görüntülenmiştir. 

Ayak İzi Takibi: Yaptığımız tüm çalışmalarda alan kullanımlarını ayak izlerinden tespit etmeye çalış-
tık. Tanımlayabildiğimiz ayak izlerine kodlar vererek GPS ile yerlerini işaretledik.

Tablo: 1 Tespit edilen memeli hayvan listesi 

Tür İsmi Gözlem Fotoğraf 
(Fotokapan)

Ayak İzi, Dışkı, 
Kıl/Tüy vb. 

Boz Ayı (Ursus arctos) X X X
Kurt (Canip lupus) X X X
Vaşak (Lynx lynx) X X
Domuz (Sus scrofa) X X X
Kaya Sansarı (Martes foina) X X
Yaban Kedisi(Felix silvestris) X X X
Karaca (Carpeolus carpeolus) X
Kızıl Sincap (Sciurus vulgaris ) X X
Kızıl Tilki(Vulpes vulpes) X X X
Tanımsız Fare X

Kurt yakalama ve takibi:

KuzeyDoğa Derneği ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-
ğü(DKMP) ortak protokolü ile Türkiye’de ilk defa kurtlar (Canis lupus) uydudan takip ediliyor. Bu sayede 
kurtların, yaşama alanlarının büyüklükleri, mevsimsel olarak kullandıkları alanların belirlenmesi ve insan-
ları ne kadar yakın yaşadıkları ortaya çıkacak. KuzeyDoğa Ekibi 7,5 yaşında Kuzey isimli ve Doğa isimli 2,5 
yaşında erkek kurdun takibi Kars Şube Müdürlüğü ile halen devam etmekte. 

c. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

Dünyada uzun yıllardır devam eden yaban hayatın korunması ve buna yönelik profesyonel çözüm-
ler içerisinde bulunan yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyonu, yabani hayvanların sayısının azalma-
sını engellemekte ve doğanın dengesinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin içerisinde 
barındırdığı yaban hayvanları ülkenin milli serveti olduğu su götürmez bir gerçektir; ancak ülke olarak 
yaban hayvanlarını korumakta ve tedavi etmekte henüz gelişmekteyiz. Türkiye’deki bu eksikliğin ta-
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Kuşlar bilimsel olarak en iyi tanınan, en kolay 
araştırılan ve en çok merak uyandıran 
canlılardandır. Kuşların sayılarındaki artış ve 
azalmalar çevre sağlığının göstergeleridir. Kuş 
gözlem turizmi, birçok ülkede büyük bir gelir 
kaynağıdır. öğrencilere araştırma tecrübesi 
kazandıran ve yöre insanına bölgenin doğal 
zenginliğini tanıtan kuş araştırma projeleri, biyoloji 
eğitimi, doğa turizmi ve çevre bilincinin oluşması 
için de çok önemlidirler.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesi dünyanın en büyük kuş göç noktaları arasında yer alan 
Avrasya-Afrika kuş göç yolunun üzerinde bulunur. Bu bölgede, kuş göç yollarını 
araştıran iki kuş halkalama ve araştırma istasyonu vardır. Kars’ın Kuyucuk Gölünde 
bulunan ve KuzeyDoğa Derneği tarafından koordine edilen “Kuyucuk Kuş Araştırma ve 
Eğitim Merkezi” su kuşları üzerine çalışmalarını devam ettirmekte olup şimdiye kadar 
107 türden 5929 kuşa halka takmışlardır. Ötücü kuşlar ile ile ilgili çalışma ise yüne 
KuzeyDoğa Derneği’nin öncülüğünde Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Yukarı Cıyrıklı Köyünde 
devam etmektedir. Şimdiye kadar Aras Kuş Araştırma ve Eğitim İstasyonunda 156 türden 
31.513 kuş halkalanmıştır. Kuzeydoğu Anadolu bölgesi Türkiye’deki kuş çeşitliğinin 
%75’ini üzerinde barındırır. 
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b. Büyük Etoburları İzleme 
Büyük etoburlar yaşadıkları alanlarda 
gösterge tür olarak görev yaparlar. 
Diğer canlılarla beslenen büyük 
yırtıcı etoburlar, ekosistemlerin en 
üstünde olduklarından, genellikle 
mihenk taşı (keystone) türler olarak 
da ekosistemleri şekillendirir. Tarih 
boyunca insanları etkilediklerinden 
dolayı da bayrak türler olarak doğa 
koruma ve ekoturizm için kamuoyu 
oluştururlar. Örneğin domuzların 
kurtlar tarafından kontrol altında 
tutulduğu bir ekosistemden kurtların 
yok olması, hızla üreyen domuzların 

bölgedeki bitki topluluklarını tahrip ederek ekosistemdeki tüm canlıları etkilemesi 
demektir. Sarıkamış-Allahüekber Dağları Milli Parkı’nda önemli sayılarda bozayı, kurt, 
yaban domuzu ve vaşak yaşamaktadır. Özellikle bozayılar için önemli bir barınma 
noktası olan ve mili parkı oluşturan sarıçam (Pinus sylvestris), bölgede 2200 ila 2500 
metre yükseklikte yaşayan bir ağaç türüdür ve Türkiye’deki en büyük dağılımı Kars’tadır. 
Bu hayvanların orman habitatında çeşitli ve önemli ekolojik işlevleri vardır.

Fotokapan Kullanımı: Sarıkamış Ormanları 
Allahüekber Dağları Milli Parkı Sınırları içerisinde 
ormanlık alanların oluşturduğu yaklaşık 112 ha 
alanda çalışma sürdürülmektedir. 2 km’ye 2 km’lik 
kareler içerisinde yaban hayvanlarının geçit olarak 
kullanabileceği alanlara yerleştirilen 8 adet 
fotokapan ve 1 adet video kapan veri toplamaya 
devam etmektedir. Çalışmaların henüz başında 
olmamıza rağmen milli parkta daha önce kayıt 

edilmemiş kaya sansarı (Martes foina) ve daha önce milli park sınırları içerisinde 
fotoğraflanmamış vaşak, iki adet yavrusu ile birlikte görüntülenmiştir. 

Ayak İzi Takibi: Yaptığımız tüm çalışmalarda alan kullanımlarını ayak izlerinden 
tespit etmeye çalıştık. Tanımlayabildiğimiz ayak izlerine kodlar vererek GPS ile yerlerini 
işaretledik.
Tür İsmi Gözlem Fotoğraf 

(Fotokapan)
Ayak İzi, Dışkı, Kıl/Tüy 
vb. 

Boz Ayı (Ursus arctos) X X X
Kurt (Canip lupus) X X X
Vaşak (Lynx lynx) X X
Domuz (Sus scrofa) X X X
Kaya Sansarı (Martes foina) X X
Yaban Kedisi(Felix 
silvestris)

X X X

Karaca (Carpeolus 
carpeolus)

X

Kızıl Sincap (Sciurus 
vulgaris )

X X

Kızıl Tilki(Vulpes vulpes) X X X
Tanımsız Fare X
Tablo: 1 Tespit edilen memeli hayvan listesi 
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mamlanmasına yönelik düşünülen fikirlerin en başında; 
belki de en önemlisi,  ülkede çeşitli nedenlerle bulunan 
hasta, öksüz, yaralı yabani hayvanların bakım, besleme, 
tedavi, rehabilitasyon ve doğaya salınması aşamalarının 
gerçekleştirileceği bir yaban hayatı kurtarma ve reha-
bilitasyon merkezi projesinin hayata geçirilmesi yönün-
de olmuştur.  Bu gaye ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Kuzey Doğa Derneği ve üniversitemiz arasında, Yaban 
Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği pro-
tokolü 29 Eylül 2011 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan 
bu protokolle birlikte üniversitemizin veteriner fakülte-
sinde Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi 

Ünitesi kuruldu. Türkiye’de var olan bu eksiklik ve gereklilik adına üniversite bünyesinde kurulan ilk ve 
tek merkez olma özelliği gösteren Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merke-
zi, kurulduğu tarihten bu yana, Türkiye’nin genelinde yardıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlara 
ikinci bir yaşam şansı verme görevini başarıyla sürdürmektedir.  

Ailesini kaybetmiş öksüz yavrular, yuvadan düşmüş yavru kuşlar, avcılar tarafından vurulan ve yöre 
insanı tarafından yaralı halde bulunan yabani hayvanlar, insanlar tarafından esaret altında tutulan her 
türlü yaban hayvanı,  iklimsel değişikliğe adapte olamayan, yeterince beslenemeyen ve güçten düşen 
halsiz hayvanlar, Türkiye’nin her ilinde bulunan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlükleri vasıtasıyla 
Kars’ta bulunan bu merkeze ulaştırılmaktadır. Gerekli müdahalelerin veteriner fakültesindeki yaban ha-
yatı hekimleri tarafından yapılan bu yabani hayvanlardan doğaya dönebilecek olanlar, en kısa sürede 
doğaya salınmaktadır. Kuruluşundan bu yana çeşitli yabani hayvanı misafir eden merkezin hastaları ara-
sında memelilerden çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), kurt (Canis lupus), tilki (Vulpes vul-
pes);  yırtıcı kuşlardan kerkenez (Falco tinnunculus), kukumav (Athene noctua), alaca baykuş (Strix aluco), 
kulaklı orman baykuşu (Asio otus),  şahin(Buteo buteo), kızıl şahin(Buteo rufinus), küçük orman kartalı 
(Aquila pomarina) saz delicesi(Circus aeruginosus), kaya kartalı(Aquila chrysaetos), kara akbaba(Aegypius 
monachus);  su kuşlarından van gölü martısı(Larus armenicus),  bahri(Podiceps cristatus), kızıl boyunlu 
batağan(Podiceps grisegena), çulluk(Scolopax rusticola), ötücü kuşlardan alakarga(Garrulus glandarius), 
tavuksu kuşlardan çil keklik(Perdix perdix) ve kınalı keklik(Alectoris chukar), sürüngenlerden ise yarı su-
cul yılanı-küpeli yılan(Natrix natrix) yer almaktadır. Merkez, 7 ay içerisinde toplamda 60 yabani hayvanı 
tedavi alındı. Bunlardan 40’ı  doğaya tekrar kazandırıldı. 

Merkezin ilk misafiri olan kulaklı orman baykuşunu (Asio otus) Kafkas Üniversitesi rektörü Sn. Prof. Dr. 
Sami Özcan doğaya salmış ve merkez çalışmalarına büyük bir özenle devam etmiştir. 

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ihbarla el konulan öksüz kalmış 2 aylık 
olan 3 yavrukurt (Canis lupus), merkezin özel olarak hazırlanmış bölümünde 4 ay boyunca bakılıp büyü-
tülmüş ve 6 aylık yaşa eriştiklerinde boyunlarına birer radyo vericisi takılarak doğaya başarıyla salınmış-
tır. Türkiye’de ilk defa rehabilite edilip boyunlarına verici takılarak doğaya bırakılan kurtların vericileri, 
merkezimize Zagreb Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Josip Kusak tarafından hediye 
edilmiştir. 

Merkezimiz kapasite artırımı konusunda da çalışmala-
rına devam etmektedir. Merkezimizin sorumlu hekimle-
rinden Ayşegül Karaahmetoğlu, Türkiye’nin ilk yaban hay-
vanları rehabilitatörü sertifikası almak ve yaban hayata 
müdahale konusundaki tecrübeleri artırmak için merkezi 
Amerika’da bulunan İnternational Wildlife Rehabilition 
Council ve Raptor Education Inc. yaban hayatı kurtarma ve 
rehabilitasyon merkezlerine kabul edilmiştir. 

  

BİYOÇEŞİTLİLİK KORUMANIN EKOSİSTEM TABANLI ÇOK AMAÇLI ORMAN 
AMENAJMAN PLANLARINA YANSITILMASI; DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT
KTÜ Orman Fakültesi, TRABZON

Ekosistemlerin gördüğü ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel işlevlerinin birlikte ele alınması günü-
müz planlama yaklaşımının özünü oluşturmaktadır. Bu üç temadan ekolojik fonksiyonların temeli ekosis-
tem stabilitesi, dayanıklılığı ve kendini yenileme kabiliyetine dayanmaktadır. Bunların arasında biyolojik 
çeşitlilik (BÇ) kavramı öne çıkmaktadır.  Burada BÇ kavramının tanımlanması, envanteri, göstergeleriyle 
birlikte ölçülmesi, koruma planının hazırlanması ya da amenajman planlarına yansıtılması ve izlenmesi bir 
yönetim sürecini oluşturmaktadır. Bu süreçte iki kavram öne çıkmaktadır; birincisi biyoçeşitlilik koruma 
diğeri ise orman ekosisteminin çok amaçlı planlanması. Her iki kavramın sistematik olarak bütünleştirile-
rek ekosistemlerin sürdürülebilir kullanıma açılması ormancılığın günümüzdeki önemli hedefleri arasın-
da yer almakta “ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama olarak” da bilinmektedir. 

Bu tebliğde, öncelikle ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama (ETÇAP) kavramı ve süreci tanıtılacak, 
biyoçeşitlilik kavramının planlama açısından pratik olarak tanımlanması ve ölçülmesi kavramları açıklana-
cak, BÇ koruma ve planlamadaki yaklaşımlar değerlendirilecek ve biyoçeşitlilik korumanın orman ekosis-
tem tabanlı orman amenajman planlarına bütünleşik yaklaşımla nasıl yansıtılacağı irdelenecektir.  Bunun 
akabinde, ülkemizde biyolojik çeşitliliğin orman amenajman planlarına yansıtıldığı örnek amenajman 
planlarından da özetler sunulacaktır. Bu ve benzer yaklaşımlarda biyoçeşitliliğin orman ekosistemlerinde  
korunması ve sürdürülebilir planlanmasının yaygınlaştırılması stratejileri üzerine durulacaktır. Sonuçta, 
ülkemizdeki uygulamalardan hareketle, başarılı bir BÇ korumanın amenajman planlarına yansıtılması sü-
recinde yapılması gerekenler sıralanarak irdelenecektir.

Anahtar Kelime: Biyoçeşitlilik, ekosistem, amenajman

SİNOP YARIMADASINDAKİ EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ VE KORUNMASI İLE
 YÖNETİM PLAN MODELİ YAKLAŞIMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ABD Kurupelit/Samsun 

Dünya Bankası Küresel Çevre Fonu (GEF) hibe katkısı ile desteklenen “Genetik Çeşitliliğin Yerinde Ko-
runması” projesi kapsamında uygulama alanlarından birisi olan Sinop Sarıkum Tabiatı Koruma alanı (TKA) 
ve Sinop Yarımadasında yapılan çalışmalar (1990-2005) sonucunda önemli ekosistem (Orman, Subasar 
orman, Maki, frigana, kumul, göl ve dere ) çeşitleri dikkate alınarak EKYA’lar (Ekosistem Koruma ve Yöne-
tim Alanları) belirlenmiştir. EKYA, yüksek derecede zengin ekosistem (tür) çeşitliliği gösteren, yok olma 
tehlikesi altında bulunan ya da ekonomik bakımdan önemli olan ekosistemleri ve aralarındaki ilişkilerin 
gelişiminde sürekliliğinin sağlanması, biyolojik çeşitliliğinin korunması için ayrılan alanlardır.

Yapılan çalışmalar sonucunda iki yarımadadan oluşan Sinop ve Boztepe Yarımadalarında tür ve eko-
sistem çeşitliliğine sahip Sinop Yarımadasında 7, Boztepe Yarımadasında 2 ekosistemin çalışılmasına 
karar verildi. Bu amaçla, arazi çalışmaları, sonucunda biyolojik açıdan zengin olan alanlar belirlenerek 
135 adet örnek parsellerde gerçekleştirildi. Belirlenen bu alanlarda yapılan detaylı floristik, fitoekolojik 
ve fitososyolojik çalışmalardan sonra hedef ekosistemler için belirlenen 20 kommunite de dahil olmak 
üzere 95 alan aday EKYA olarak seçildi. Belirlenen 95 aday EKYA’da bitki floristik çalışmaları sonucunda 
12 adet EKYA (Boztepede yarımadasında 2, Sinop yarımadasındaki, Sarıkum TKA’da 5, Hamsiloz limanı 
tabiat parkında 3, İnceburun ve çevresinde 2) kesinleştirildi. EKYA seçiminde biyolojik çeşitlilik, populas-
yon ve kommunitelerin mevcut durumu, büyüklüğü, ulaşılabilirlik, korunabilirlik, sosyal baskı, yönetim 
kolaylığı gibi faktörler de göz önüne alındı. Bu alanların mevcut tür çeşitliliği ve yapısı özellikle ekosistem 
bütünlüğü içinde sürdürülebilir bir şekilde yerinde korunması ve bilimsel araştırmalar yapılması için uy-
gun yönetim plan yaklaşımı önerildi. 

Anahtar Kelimeler: Sinop Yarımadası, Ekosistem çeşitliği, Yönetim planı
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YILDIZ DAĞLARINDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE DOĞAL KAYNAKLARIN
KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ PROJESİ

Dr. Nihan YENİLMEZ ARPA1  
 Neşe ERSÖZ2

1 Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Proje Yöneticisi 2 Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Tam Zamanlı Proje Çalışanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Milli Parklar Dairesi Başkanlığı 

ÖZET

Avrupa Birliği’nin Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen, Çevre ve 
Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Koordinas-
yonunda yürütülen Kırklareli İli’nin Karadeniz’e bakan kısmını oluşturan Yıldız Dağlarında uygulanan “TR 
06 02 16 Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” 
kapsamında; envanter ve planlama, işbirliği, çevre eğitimi ve öğretimi, toplum temelli doğal kaynak yö-
netimi dahil kapasite geliştirme, iletişim ve eğitim merkezi restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Alanın mevcut verilerin değerlendirilmesini takiben, flora, fauna (memeliler, kuşlar, sürüngenler ve 
amfibiler (iki yaşamlılar), deniz ve tatlı su balıkları, kelebekler, güveler, kızböcekleri ve yusufçuklar), ma-
ğara sistemleri ve fauna tespitine yönelik biyolojik çeşitlilik envanterleri ile ekohidrolojik çalışmalar ve 
uydu görüntülerinden elde edilen veriler kullanılarak arazinin, bitki örtüsünün ve habitatların haritalan-
dırılması yapılarak Yıldız Dağlarının detaylı envanteri çıkarılmıştır. Ayrıca çok sayıda anket uygulanarak, 
toplantı ve görüşmeler yapılarak alanın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı ortaya konmuştur. Pro-
je kapsamında envanter çalışmalarının yanı sıra Yıldız Dağlarının sürdürülebilir yönetimini desteklemek 
ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla katılımcı bir planlama süreci başlatılmış; bu süreç 
alanın biyolojik çeşitliliğinin envanteri ve analizi ile yerel paydaşların aktif katılımı gibi iki temel bileşen 
tarafından desteklenmiştir. 

Biyolojik çeşitlilik envanteri, varlık-yokluk durumu bir alanda koruma için yeterli değildir. Bu yaklaşım-
la biyolojik çeşitlilik ve ekosistem mal ve hizmetlerinin değerlendirilmesi ile alanın hem doğal değerler 
açısından ve hem de ekonomik açıdan önemi ortaya konmuştur. 

Yıldız Dağlarının biyolojik çeşitliliğinin envanteri ve planlanması alanın korunması için tek başına ye-
terli bir unsur olarak görülmemiş bunu desteklemek amaçlı halkın bilinçlendirilmesi yanı sıra çocukların 
ve gençlerin doğa eğitimi konularında da desteklenmesine yönelik strateji belgeleri hazırlanmış, Türki-
ye’nin her açıdan donanımlı ilk “Doğa Eğitim merkezi” de bu proje ile tesis edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Biyosfer Rezerv,Biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınma

1-GİRİŞ

Kısa adı ile “Yıldız Dağları Biyosfer Projesi” Avrupa Birliği’nin 2004-2006 Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi 
İşbirliği Programı kapsamında desteklenmiş ve 15 Aralık 2008-31 Aralık 2009 yılları arasında Kırklare-
li-Yıldız Dağları’nda uygulanmıştır. 

Projenin genel amacı: Yıldız Dağları’nın doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin korunması ve 
sürdürülebilirliğinin gelişimi için sürdürülebilir sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. 
Özel amacı: Gerekli tüm kurumsal, teknik ve sosyal çerçevenin oluşturularak Türk tarafında Yıldız Dağla-
rı’nın Biyosfer Rezervi açısından gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Hedefi ise: Yıldız Dağları’nda biyolojik 
çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesidir.

Projede Yıldız Dağlarının Biyosfer Rezerv yaklaşımıyla envanterinin yapılması ve planlanması; ilgili 
taraflar ve ilgi grupları ile işbirliğinin güçlendirilmesi ile eğitim, bilinçlendirme ve kapasite geliştirmeye 
yönelik faaliyetler tanımlanmıştır. 

Proje Alanı ve Özellikleri

Yıldız Dağları Biyosfer Alanı; Karadeniz kıyı bölgesi boyunca Trakya’nın kuzey-doğu bölümünde uzan-
maktadır. Alan içinde; Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı (329 ha.) ve İğneada Longoz Ormanları Milli 
Parkı (3155 ha.) olmak üzere iki adet korunan alan bulunmaktadır.

Alan; orman, kıyı, kumul, dağ, deniz, göl ve dere gibi farklı pek çok nadir ve hassas ekosistemi barın-
dırmaktadır.  Öneri Biyosfer Alanı içerisinde 29 yerleşim birimi bulunmakta olup yaklaşık 18.000 nüfus 
yaşamaktadır.

Şekil 1 Yıldız Dağlarının konumu

Proje ile Elde Edilen Sonuçlar

Proje özellikle bölgenin detaylı biyolojik çeşitlilik envanterlerinin yapılmasına olanak sunmuş ve so-
nuçta alanın flora, fauna, ekosistem ve peyzaj tipleri ortaya konduğu gibi yeni türlerin de tespitini sağ-
lamıştır.

Envanter çalışmaları sonuçları:

Proje alanı ve civarında 345 bitki türünün ilk defa kaydı yapılmıştır.  
Yıldız Dağlarının flora envanterinde, şu anda 1.377 tür yer almaktadır. 
Bir (1) yeni bitki türü keşfedilmiş (Allium rumelicum, M.Koçyiğit & 
N.Özhatay), Yedi (7) türün Türkiye’de yeni kaydı yapılmış, Trakya 
florasına 14 tür eklenmiş ve  16 endemik tür kaydedilmiştir. Alanda 
bitkiler açısından 11 sıcak nokta belirlenmiş ve korunmasına yönelik 
öneriler sunulmuştur. 

Şekil 2: Alanın floristik durumu ve yeni keşfedilen tür: Allium rumelicum, 

Avifauna çalışmaları neticesinde İğneada kuş envanteri 73 tür artarak toplam 258 türe 
ulaşmıştır. 

• Saha araştırmaları ile Türkiye için 3, bölge için 5 yeni türe dair üreme kayıtları 
bulunmuştur.

• 8 tür ilk kez bu saha çalışmalarında gözlenmiştir.
• Saha araştırmaları sonucunda Yıldız Dağları’nda:
• 106 türün kesin,
• 6 türün yüksek olasılıkla,
•     16 türün olası olarak ürediği tespit edilmiştir.

Şekil 3. Alanın kuş çeşitliliği
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Yıldız Dağları, jeolojik ve jeomorfolojik yapısına bağlı olarak çok sayıda mağaraya ev sahipliği yap-
maktadır. Bu mağaralardan 3’ü daha önceden bilinmeyenler olup toplam alanda 26 mağaranın envan-
ter kaydı yapılmıştır. Yine bu mağaralarda 50 hayvan türü kayda geçirilmiştir. Kayıt edilen 50 türün 40’ı, 
omurgasız hayvanlardır. Bugüne kadar tespit edilen 18 omurgasız türden; 7 türün Türkiye’deki ilk kaydı, 
2 türün Trakya’daki ilk kaydı, 3 de muhtemelen yeni tür kaydı yapılmıştır. Bunlar; Centromerus ve Harpac-
tea cinslerinden 2 yeni örümcek türü  Neobisium cinsinden 1 yeni yalancı akrep türüdür.

Kışı mağaralarda geçiren ve/veya burada yuvalanan yaklaşık 42.000 yarasa kaydedilmiş olup, bu yara-
salar 8 türü temsil etmektedir. Balkanlarda bilinen en büyük yarasa kolonisine (5 türü temsilen yaklaşık 
25.600 yarasa) ev sahipliği yapan Dupnisa, bölgedeki en önemli yer altı sistemlerinden birisidir. 

Proje kapsamında Kırklareli kıyılarına ait ilk defa balık faunası envanteri oluşturulmuş, bölgeden yeni 
balık kayıtları verilmiş, türlerin koruma statüleri araştırılmıştır. Bölgedeki tatlı su balıklarına yönelik ya-
pılan çalışmada ise 7 akarsu sisteminde çalışılmış ve sonuçta bölgede 39 türün varlığı tespit edilmiştir. 

Şekil 5 Kırmızı alabalık

Yıldız Dağlarında çalışma süresince 34 Odanata-Yusufçuk türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 5’i Trak-
ya Bölgesi için yeni türler olup, bu türlerden de Balkan zümrüdü (Corduliochlora borisi) türü Balkanlar için 
endemiktir.

Türkiye’de 50 familyaya ait 400 kelebek ve 4800 güve türü kayıt edilmiştir.  Yıldız Dağları proje alanını 
da içerecek şekilde Kırklareli Bölgesinden 117 kelebek türü tanımlanmıştır. 117 kelebek türünden 75 
tanesi Yıldız Dağları Biyosfer Proje alanında da görülmüştür. Bunlara ilave olarak 42 güve kaydedilmiştir. 

Şekil 4 Alanın odanata ve kelebek türlerinden örnekler

Yıldız dağlarında;  2 familyaya ait 25 yarasa türü, (Bu türlerden 16 tanesinin de genellikle ormanlık alan-
larda görülen yarasa türleri olduğu kaydedilmiştir), 1 familyaya ait 2 ağaç faresi türü ve 14 familyaya ait 
toplam 36 herpetofauna (iki yaşamlılar 9 tür, kaplumbağalar 4 tür, kertenkeleler 11 tür ve yılanlar 12 tür) 
türünün bulunduğu/dağılım gösterdiği ortaya konmuştur.

Yıldız Dağları’nda toplam 65 memeli türü yaşamaktadır. Deniz memelilerinden olan tırtak (Delphinus 
delphis) ve şişe burunlu yunus (Tursiops truncatus) da dahil olmak üzere, yaban domuzu (Sus scrofa), ala-
geyik (Cervus elaphus) ve karacanın (Capreolus capreolus) yanı sıra çakal, (Canis aureus), kurt (Canis lups), 
kızıl tilki (Vulpes vulpes), yaban kedisi (Felis silvestris) ve bayağı tavşan (Lepus europaeus) alanda yaşayan 
türler arasındadır. 

Proje alanının arazi, bitki örtüsü ve habitatlarının sınıflandırılması çalışması da yapılmıştır. Habitat 
sınıflandırmasında, özel koruma alanlarının belirlenmesini gerektiren ve toplumsal ilgi alanında yer alan 
doğal habitat türlerine ilişkin AB ilkeleri temel alınmıştır. Kıyı, kumul, orman, deniz, göl, akarsu, longoz 
ve dere olmak üzere alandaki habitat çeşitliliğine yönelik çalışmalar yapılmıştır Çalışmalar sonucunda 
alanda 52 habitat tipi belirlenmiştir.

Gelecekteki Yıldız Dağları Biyosferi’nin sağlayacağı ekosistem mal ve hizmetlerinin değerini tahmin 
etmek üzere bir ekosistem hizmetleri değerlendirmesi yapılmıştır. 

Projenin Uygulanmasında İzlenen Katılımcı Süreç

Projenin uygulanmasına yönelik izlenecek yöntem katılımcı bir süreci içermiştir. Bu nedenle proje ça-
lışmalarına ilgili tarafların etkin katılımını sağlamak için: Planlama sürecinde, Proje’nin içinde ve yakın 
çevresinde yer alan 31 yerleşim merkezinden paydaşların dahil edildiği yoğun bir katılım süreci oluştu-
rulmuştur. Süreç aşağıdaki adımları içermiştir:

1. Safha: Paydaşların belirlenmesi ve analiz edilmesi;

2. Safha:Paydaş gruplarıyla Yıldız Dağları’na yönelik vizyonlarına ve emellerine dair, projeye ilişkin 
bilgi değişimine dayanan bir diyalogun oluşturulması;Kooperatifler, avcı dernekleri gibi mevcut yönetim 
sistemlerine dayanılarak Yıldız Dağları’ndaki doğal kaynakların yönetilmesi için halka dayalı bir yönetim 
yaklaşımının geliştirilmesi; 

3. Safha:Köylerden, kuruluşlardan ve STK’lardan temsilcilerin katılımıyla, Yıldız Dağları için yönetim 
planının hazırlanması sürecinde Planlama Birimi ile doğrudan ilişkilenecek bir Paydaşlar Çalışma Grubu-
nun oluşturulması sağlanmıştır.Köylerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve diğer ilgi gruplarının 
temsilcilerinin yönetim planlama sürecine dahil olmasını sağlayan bir mekanizma oluşturulmuştur. 

Şekil 8 İzlenen Katılımcı Süreç

Yıldız Dağlarının Planlanması

Yıldız Dağları Biyosferi Yönetim Planı, katılımcı yaklaşım ile tüm paydaşların görüş, öneri ve katkıları 
alınarak hazırlanmıştır. İlgi grupları ile birlikte Yıldız Dağlarının 20 yıllık vizyonu: “Yıldız Dağları, yöre hal-
kının, ziyaretçilerin ve toplumun uzun dönemde faydalanmaları için devamlı temiz hava, temiz su, yabani 
bitki ve hayvanların artan miktarları ile, büyük ölçüde doğal peyzaja sahip, ekolojik olarak bütünlük içer-
sinde işlev göstermeye devam edecektir” şeklinde belirlenmiştir.

Biyosfer Rezerv Adaylık Başvuru Dosyası

Projenin faaliyetlerinden birisi de Yıldız Dağları’nın Biyosfer Alan olarak deklare edilmesine yönelik 
UNESCO MAB Komisyonu tarafından istenen formatta bir adaylık başvuru dosyasının hazırlanmasıdır.

Yıldız Dağları Biyosferi Yönetişim Modeli

Yıldız Dağlarının tüm ilgi grupları ile birlikte yönetimini ve koruma-kullanma dengesi içinde sürdü-
rülebilir korunması ve kullanımını sağlamak amacıyla yerel ilgi gruplarından oluşan bir yönetim yapısı 
önerilmiştir. 

Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi

Doğanın korunması için öncelikle çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik doğa 
eğitimlerinin gerçekleştirilmesi sağlamak amacıyla Yıldız Dağlarının kalbinde Türkiye’de bu kapsamda 
ilk Doğa Eğitim Merkezi tesis edilmiştir. 
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Merkezin tesis ediliş amacı; Doğa eğitimlerinin verileceği bir merkez olarak Türkiye’de gerçekleştiri-
len doğa eğitimlerine/çevre eğitimlerine ev sahipliği yapmaktır.  

Doğa Eğitim Merkezi; Kırklareli şehir merkezine 28 km,  Bulgaristan sınırına 8 km mesafededir.

Merkezde toprak üzerinde 7 adet, toprak altında 5 ayrı mahalden oluşan 3 adet yapı ve 1 adet voley-
bol sahası yapılmıştır.  

Şekil 9 Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi

Merkezde tesisin kuruluş amacı göz önüne alınarak ısıtma sistemi temiz ve yenilenebilir enerji kaynak-
larından faydalanmak suretiyle oluşturulmuştur. 

Doğa Eğitim merkezi aynı anda 30 kişinin konaklamasına imkân sunmaktadır. Hedef grubu öncelikle 
12-16 yaş grubu olmakla birlikte üniversite öğrencileri, izci grupları,  yöre halkı ve tüm ziyaretçilerdir. 
Bina da eğitmenler için yatakhane, merkez çalışanları için lojman, eğitimler için 2 kapalı ve bir de açık 
eğitim salonu ile diğer ihtiyaçları karşılayacak yapılar tesis edilmiştir. Merkez çadırlı konaklama için de 
olanaklar sunmaktadır. Bu amaçla çadır, uyku tulumu ve diğer zorunlu ihtiyaçları karşılayacak donanıma 
sahiptir. Eğitimler; doğa eğitiminin farkındalık, bilgi ve anlayışı geliştirmek, olumlu davranış ve değerler 
geliştirmek, beceriler edinmek ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak gibi beş temel amaca 
hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Sonuç: 

Yıldız Dağları sahip olduğu ekosistem ve tür çeşitliliği yanında zengin doğal kaynakları ve sosyo-kültü-
rel değerleri ile de mutlak korunması gereken bir alandır. Halihazırda alanın biyolojik çeşitlilik unsurları 
ve ekosistem çeşitliliğinin bir bölümü İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Kasatura Körfezi Tabiatı 
Koruma Alanı ve Porsuk Gen Koruma Ormanı olarak korunmaktadır. Ancak bu alanlar Yıldız Dağlarının 
çok küçük bir bölümünü kapsamaktadır. Halbuki Yıldız Dağlarının biyolojik çeşitlilik ve doğal değerleri 
detaylı olarak Yıldız Dağları Biyosfer Projesi kapsamında ortaya konmuş ve bölgede özellikle flora açı-
sından hassas, zengin ve korunması öncelikli alanlar belirlenmiştir. Ancak bu alanlar henüz koruma altına 
alınmamıştır. Yıldız Dağlarının sahip olduğu zengin türlerin ve habitatların korunması amacıyla  alanın 
koruma ile birlikte sürdürülebilir kalkınmayı da destekleyen biyosfer rezerv yaklaşımının ivedilikle uygu-
lanmaya konması ve alanın biyosfer rezerv olarak deklere edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: 

Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” Final Raporu.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA KORUNAN ALANLARIN 
ROLÜ VE ÖNEMİ 

Dr. Nihan YENİLMEZ ARPA 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Söğütözü/ANKARA

ÖZET

Biyolojik çeşitlilik, insanlığın temel gıda ve ilaç kaynağı olduğu gibi sağladığı ekosistem hizmetleri ile de varlığı-
mızın vazgeçilmez unsurudur. Bu temel unsur tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de özellikle korunan alanlar ilan 
edilerek muhafaza altına alınmakta ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu zengin biyolojik 
çeşitlilik unsurları milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak 
alan, özel çevre koruma bölgesi, muhafaza ormanı, doğal sit alanı gibi koruma statüleri ile muhafaza altına alın-
maktadır. Korunan alanlar; özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması amacıyla 
ayrılan ve ilişkin mevzuat kapsamında yönetilen karasal ve/veya denizel alanlardır. Özel statüye ve öneme sahip 
olan bu alanlar, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin korunmasının yanı sıra, aynı zamanda su havzalarının, toprakların ve 
kıyıların korunması, mevcut doğal ürünlerin sürdürülebilir kullanımı ile sosyo-ekonomik katkılar sağlaması, turizm, 
rekreasyon ve eğitsel faaliyetlerin desteklemesi gibi fonksiyonları da içermektedir. Hâlihazırda koruma altına alı-
nan alanların ülke yüzölçümüne oranı %6’dır (Anonim 2008).Bu alanların korunması ve yönetiminden birincil dere-
cede sorumlu kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır. Tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanırken özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sitler gibi kıyı ve kentsel 
alanlarda entegre korunan alanların yönetiminden de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur. 

Bu bildiride biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir araç olan korunan alanlar değerlendirilerek mevcut 
durumun ortaya konması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Korunan alan, biyolojik çeşitlilik, koruma

1-GİRİŞ

Biyolojik çeşitlilik, havanın ve suyun temizlenmesi, erozyonun engellenmesi, hastalıkların biyolojik 
olarak kontrol edilmesi gibi pek çok açıdan faydalar sumaktadır. Yaşamımız için gerekli olan temel gıda 
maddelerinin kökenini doğadaki yabani türler oluşturmaktadır. İlaçların büyük bir kısmı doğrudan veya 
dolaylı yollarla biyolojik kaynaklardan sağlanmaktadır.Dünya nüfusunun yaklaşık %80’i doğa kaynaklı 
ilaçlara bel bağlamaktadır (www.msxlabs.org). Gıda temini ve hastalıklarla mücadelenin yanı sıra barın-
ma, giyinme gibi sosyal gereksinimlerimizde biyolojik çeşitlilik unsurlarından karşılanmaktadır. İnsanlık 
geleceği için çok önemli olan türlerin Dünya tarihi boyunca tek tek veya toplu olarak yok oldukları bilin-
mektedir. Özellikle son yüzyıldaki sanayi ve teknolojik gelişmelerin biyolojik çeşitliliğin yok olma hızını 
doğal kabul edilebilen sınırların çok üzerine çıkardığı da görülmektedir. Öte yandan biyolojik çeşitlili-
ğin ve diğer doğal kaynakların korunmasına yönelik bir dizi önlemlerde alınmaktadır. Dünyada korunan 
alanlarla ilgili koruma statülerine ve doğa koruma mekanizmalarına bakıldığında biyolojik çeşitliliğin ve 
doğal kaynak değerlerinin korumanın iki yolu olduğu görülmektedir. Bunlar; alan dışında (ex-situ) koru-
ma ve yerinde (in-sitü) korumadır. Bugün dünyada uluslararası düzeyde kabul gören yerinde (in-situ) ko-
ruma kategorilerinden bazıları; IUCN’nin Koruma Alanları kategorileri, UNESCO’nun Biyosfer Rezervleri 
ve Dünya Miras Alanları ile RAMSAR Alanları’dır. Ayrıca her ulus tarafından mevcut mevzuat ve politika 
çerçevesinde farklı yaklaşım ve uygulamalarla koruma statüleri de verebilmektedir. 

Dünyadaki korunan alanlar sayısal olarak değerlendirildiğinde; 2000 yılında Dünya’da 30.000 adet 
korunan alanın bulunduğu, 2004 yılında ise bu sayının 100.000’ e çıktığı görülmektedir. 2000 yılında ko-
runan alanlar toplam 13.250.000km²’lik bir alan kaplamakta iken 2004 yılında toplam alan 18.800.000 
km²’’ye ulaşmıştır (www.ıucn.org). Korunan alan sayısının 2012 yılı itibariyle 120.000’den fazla olduğu ve 
Dünya’nın yaklaşık %14’ünü kapladığı bilinmektedir (www.ıucn.org). 

Türkiye’deki duruma bakıldığında; mevcutta 41 milli park, 185 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 
109 tabiat anıtı, 80 yaban hayatı gelişme sahası, 135 sulak alan, 14 özel çevre koruma bölgesine sahip 
olduğu görülür. 
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Ancak, küresel düzeyde mevcut korun alanların tüm ekosistemleri dolayısıyla biyolojik çeşitlilik un-
surlarının tamamını temsil edip etmediği şüphelidir. Çünkü dünya yüzeyinin 1/3 sularla kaplı olmasına 
rağmen bunun ancak %1’lik bir bölümü koruma altındadır. (IUCN, 2004). Step-bozkır ekosistemlerinin 
durumu da hiç iç açıcı görülmemektedir. Biyolojik çeşitlilik unsurları mevcutta korunan alanlarda yeterin-
ce temsil edilemediğinden yeterince korunamamaktadır. Bu nedenle özellikle bazı ekosistemler içindeki 
türler halen tehdit altındadır.

2. KORUNAN ALANLARIN SUNDUĞU FAYDALAR 

Korunan alanların; fauna, flora, ekosistemler, kara ve deniz peyzajları koruma gibi temel değerleri; 
bitkisel ürünler hayvansal ürünler rekreasyon ve turizm, gösterimler (filimler benzeri), tarihi alanlar ve 
insan eliyle yapılmış diğer kalıtlar, bilimsel bilgi ve araştırma, eğitim olanakları sunma gibi yerinde hiz-
met ve servis olanakları; insan yaşamına ve insan-dışı yaşama destek, su kalitesi ve miktarına etki, balık 
üretimi, tarımsal üretim ve yerleşim birimlerinin korunmasını destekleme gibi alan dışında hizmet ve 
servis olanakları; kültür, kimlik, maneviyat, sosyal refah, gelecek nesiller için miras olanağı sunma gibi 
toplumsal değeri; memnuniyet ( var oluşundan dolayı duyulan memnuniyet), memnuniyet (deneyimsel), 
fiziki sağlık, ruhsal sağlık, manevi huzur sağlama gibi bireysel değeri (materyal harici) koruma ve sunma 
gibi yararları bulunmaktadır (Lockwood et. al. 2006).

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından geliştirilen korunan alanların yararlarının değerlendi-
rilmesi aracına göre ise korunan alanların; biyolojik çeşitliliği koruma, yönetim işlerini destekleme, ticari 
olmayan su ve ticari su kullanımı sağlama, ,  kültür ve tarihsel değerleri, kutsal doğal alanlar ve peyzajları, 
yabanıl alanlar ve simgesel değerleri koruma, yerel tıbbi kaynaklar yaratma, eczacılık endüstrisini des-
tekleme, rekreasyon – turizm olanağı sunma, bilgi oluşturma, eğitime katkı, genetik materyallerin muha-
fazası, iklim değişikliğini azaltma/hefifletmeye katkı, toprak stabilizasyonu ve kıyıların korunmasına ve 
sel muhafazası katkı, su kalitesi ve niceliğini koruma, tozlaşma, odun dışı ürünlerinin muhafazası, avcılık, 
balıkçılık, yabani gıda bitkilerinin kullanımı, geleneksel tarımsal uygulamalar, otlatma, yem toplama, do-
ğal materyal çıkarma, kereste üretimi olmak üzere 27 adet yararı bulunmaktadır (Anonim 2007).

Günümüzde korunan alanların ayrılış amacı, 

-biyolojik çeşitliliğin korunması ana rolünün yanında, 

-doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, 

-ekosistemlerin muhafazası ve daha geniş sosyal kalkınma süreçleri ile bütünleşmeyi de ihtiva etme-
sidir. 

Korunan alanların ekonomik, ekolojik, kültürel ve sosyal birçok faydası vardır. Bunlar;

1.Yaşam alanları tehdit altında olan bitki ve hayvan türlerine güvenli sığınaktırlar.

2. Birçok ana besin kaynağı ve tıbbi bitkilerin ev sahipliği yapan yaşam alanlarını korurlar ve destek-
lerler. 

3. İçme suyu kaynağı: Yapılan son çalışmalar dünyanın birçok büyük şehrinin (New York, Pekin, Los 
Angeles, İstanbul, vs.) içme suyu kaynaklarının korunan alanlar içinde yer aldığını göstermektedir. Pe-
ru’da yaklaşık 2,7 milyon kişi 16 korunan alandan gelen suyu kullanmaktadır. Bunun yıllık değeri 81 mil-
yon Amerikan dolarıdır.

4. Ekonomik destek ve iş olanağı sağlayarak yoksullukla mücadelede en önemli araçlardan biridir. 
Son yıllarda, korunan alanlar içinde ve çevresinde yaşan yöre halkına birçok farklı sektörlerde ekonomik 
olanaklar sunarak yoksullukla mücadele önemli araçlardan biri olmuşlardır. Örneğin, Guatemala’daki 
Maya Biyosfer Rezervi’nin yıllık geliri 47 milyon Amerikan dolarıdır ve 7.000 kişiye iş olanağı sağlamak-
tadır. (Türkiye’de alan kılavuzluğu uygulamaları…)

5. Fırtına, taşkın ve kuraklığa karşı engel ve tampon bölgeler oluşturarak doğal felaketlerin etkilerini 
azaltırlar.

6. İklim değişikliği ve etkileriyle mücadelenin en önemli araçlarından biridir. Korunan alanlar orman-

sızlaşmanın, su kaynaklarının umarsızca kullanımının ve mercanların yok oluşunun önünde durarak iklim 
değişikliği ile mücadelede en önemli araçlardan biridir.

7. Sürdürülebilir kalkınmanın en başarılı örneklerinin uygulandığı örnek yerlerdir.

8. Katılımcı karar verme ve yönetim anlayışıyla en iyi yönetişim modellerini ve örneklerini sunarlar.

9. Dinlenme olanakları sunan yerlerdir. Korunan alanlar ziyaretçilerine doğayla baş başa olacağı ya 
da spor yapacağı birçok olasılık sunarlar (Yenilmez-Arpa. 2011)

Bu nedenlerle; korunan alanların sahip oldukları değerlerinin, gerek bugün ve gerekse gelecek ne-
siller için etkin bir şekilde korunması gerekmektedir.  Kaynak değerlerinin korunması için bu değerleri 
ihtiva eden alanlara koruma derecesi ve ayrılış amacı doğrultusunda statüler verilmektedir. Türkiye’de 
biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlı ayrılan koruma statüleri, yasal dayanağı ve ilgili kurum ve kuruluş-
lar Çizelge 1’de, koruma statüleri ile alansal dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge  2.1 Türkiye’deki korunan alan statüleri, yasal dayanağı ve sorumlu kurumlar  (Anonim 2012)

KORUMA STATÜSÜ YASAL DAYANAK SORUMLU KURUM

Milli Parklar, tabiat parkları, 
tabiatı koruma alanları, 

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve 
Yönetmeliği,
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü
Milli Parklar Dairesi Başkanlığı

Ulusal ve Uluslar arası Öneme 
Sahip Sulak alanlar,

2872 Sayılı Çevre Kanunu
Sulak Alanlar Yönetmeliği
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü
Hassas Ekosistemler Dairesi Başkanlığı

Yaban hayatı koruma ve 
Geliştirme Sahaları

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü
Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

Mesire yerleri, kent ormanları, 
arboretum sahaları, orman içi 
biyolojik çeşitlilik koruma 
alanları, model orman

6831 Sayılı Orman Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü

Muhafaza ormanları

6831 Sayılı Orman Kanunu ve İlgili 
Yönetmelikleri
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit 
Alanları

648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair KHK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 
varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Özel Çevre Koruma Bölgeleri

Barselona Sözleşmesi ve Akdeniz de Özel 
Koruma Alanlarına İlişkin Protokol
648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair KHK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 
varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
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Çizelge 2.2 Türkiye’deki korunan alan statüleri, sayısı ve kapladığı alan büyüklüğü (Anonim 2012)

KORUMA STATÜSÜ ADET ALAN (Ha.)
Milli park 41 865.099
Tabiat parkı 180 82.801
Tabiatı Koruma Alanı 31 48.067
Tabiat Anıtı 106 5.560
Yaban Hayatı Gelişme Sahası 80 1.251,258
Sulak alan (12 RAMSAR Alanı)- 135 1.955,108
Özel Çevre Koruma Bölgesi 14 1.207,131
Sit Alanları (Arkeolo-jik Sit Alanları, Kentsel Sit Alanları, 
Tarihi Sit Alanları, Doğal Sit Alanları) 942

Muhafaza Ormanı 57 394.854
Biyosfer Rezerv Alanı 1 25.00

3. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA PLANLAMA

Bir alan özellikle sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ile birlikte taşıdığı diğer özelliklerden dolayı koruma 
altına alınmaktadır. Ancak bu alanların sahip olduğu biyolojik çeşitlilik bazı etkilerden dolayı değişebil-
mekte ve risk altında olabilmektedir. Yine bu alanlar insan kullanımlarının etkisiyle zarar görebilmekte 
ve hatta bazı kaynak değerleri yok olabilmektedir. Korunan alanların sahip olduğu kaynak değerlerini 
korumak, sürekliliğini sağlamak ve bu değerlerin tanınması, tanıtılması ile gıda güvenliğinin sağlanması 
amacıyla korunan alanlara yönelik taleplerin ve insan kullanımlarının planlanması zorunlu bir ihtiyaç ola-
rak görülmektedir. 

Bu nedenle korunan alanlar;

· Öncelikle varlığını devam ettirebilmek için,

· Kaynak değerlerini koruyabilmek için,

· Alana yönelik gelecekte yapılması ön görülen uygulamaları önceden görebilmek için, 

· Mevcut kullanımlar, kullanım talepleri ve eğilimler ile tehditleri belirlemek için,

· Alana yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetleri tanımlamak için, 

· Bu faaliyetlerin ne zaman, nerede, kimlerle, hangi bütçe ile ve kimlerin desteği ile yapılacağını tanım-
lamak için 

· Alanın finansal sürdürülebilirliğine yönelik mekanizmanın önceden kurulmasını sağlamak için,

· Alana gelecek ziyaretçilerin yönetimini sağlayarak alana olan tehditleri önceden görerek önlemek 
için,

· Kısacası alan ile ilgisi olan tüm taraflar ve paydaşlar ile bu alanı yönetmek ve kaynakları gelecek ne-
sillere en az zararla devredebilmek için, bir plana ihtiyaç duymaktadırlar (Yenilmez-Arpa 2011).

Türkiye’de özellikle milli parklar ve tabiat parkları ile sulak alanlar ve yaban hayatı gelişme sahala-
rının planları ulusal mevzuat ve politikalar ile uluslar arası yaklaşımlar ve gelişmeler dikkate alınarak 
planlanmakta ve hazırlanan planlar çerçevesinde alanlar yönetilmektedir. Bu durum ülkenin sahip ol-
duğu biyolojik çeşitlilik unsurlarının sürdürülebilirliğini önemli ölçüde desteklemektedir.  Halihazırdaki 
uygulamalar tüm biyolojik çeşitlilik unsurlarının etkin korunmasında yeterli olmamakla birlikte çabaların 
devam ettiği görülmektedir.

SONUÇ

Biyolojik çeşitlilik, geçmişteki milyonlarca yıllık gelişmenin kolektif bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 
Kaybolan türler ve genetik kaynaklar, zaman ve mekan içinde aynen tekrar ortaya çıkarılamamaktadır. 
Bu nedenle bir yöre veya bölgedeki biyolojik çeşitlilik kendine has özellikleri bozulmadan, sürdürülebilir 

kalkınma ve sürdürülebilir yaşama ilkelerine uygun olarak korunmalı, araştırılmalı ve yönetilmelidir (Işık, 
2012). Bunu sağlamanın en etkili aracı da biyolojik çeşitlilik açısından hassas, nadir ve zengin alanla-
rın korunan alan olarak belirlenmesi, ilan edilmesi ve planlanmasıdır. Zira günümüzde Dünyada korunan 
alanların nasıl korunacağı, planlanacağı ve yönetileceği konularındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Artık 
bu anların korunması yanında en yüksek faydanın nasıl sağlanabileceği, bu alanların sürdürülebilir kal-
kınmadaki rolü ve özellikle korunan alanlar içinde ve çevresinde yaşayan yöre insanının sosyo-ekonomik 
kalkınmasına yönelik projelerin geliştirilmesi ve uygulanması konularındaki çalışmalara önem verilmek-
tedir.  Uluslar arası boyuttaki çalışmalara bakıldığında, Türkiye’nin gerek mevcut biyolojik çeşitliliğinin 
yeterince korunması ve gerekse koruma altına alınan türler ve alanların nasıl planlanacağı ve yönetile-
ceği hususunda nasıl bir yaklaşım izleyeceği ve izlemesi gerektiği konusu tartışılmakta, geçen bu süre 
zarfında da kaynak değerleri pek çok tehdit ve baskıya maruz kalmaktadır.  Ulusal düzeyde farklı ekosis-
temler içinde temsil edilen biyolojik çeşitlilik unsurlarının tehdit kategorileri ile birlikte diğer özellikleri 
de dikkate alınarak bu türlerin bulunduğu bölgeler öncelikle korunan alanlar ilan edilerek ve planlanarak 
koruma altına alınmalı ve bu alanlar alanların özellikleri, belirleniş amaçları dikkate alınarak özellikle sa-
hip oldukları biyolojik çeşitliliğin ve diğer değerlerinin korunmasını ve etkin yönetimini sağlayacak koru-
nan alan planları ile güçlendirilmelidir. 
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MARMARİS MİLLİ PARKI’NIN FLORİSTİK YAPISI 
Cenk DURMUŞKAHYA

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Demirci,Manisa

AMAÇ

Bu Çalışmanın amacı ülkemizin en değerli milli parklarından biri olan Marmaris Milli parkının bitki 
örtüsünün tespit edilmesi ve koruma stratejilerinin belirlenmesidir. 

GEREÇLER VE YÖNTEMLER

Bu araştırma 2010-2012 yılları arasında Marmaris Milli Parkı’nda yapılmıştır. Arazi çalışmaları sonucun-
da 1632 bitki örneği toplanmış ve bu örnekler Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Davis 1965-
1985), (Davis vd. 1988), (Güner vd. 2000) olmak üzere flora kitaplarından ve herbaryum koleksiyonların-
dan yararlanarak tayin edilmiştir. Ayrıca EUNIS habitat kodları kullanılarak Milli park sınırları içerisinde 
bulunan habitat grupları tespit edilmiştir. 

BULGULAR

Yapılan çalışmalara göre araştırma sahasında toplam tür, alt tür ve varyete düzeyinde olmak üzere 
toplam 714 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 10 tanesi açık tohumlu bitkiler grubunda 
yer alırken geriye kalan 704 takson kapalı tohumlu bitki grubundandır. Toplam 84 vasküler bitki ailesine 
mensup olan bu 704 taksonun 569 tanesi çift çenekli (dikotil), 135 tanesi ise tek çenekli (monokotil) bit-
kiler grubundandır. Alandaki habitatların sınıflandırmalarında EUNIS Habitat Sınıflandırması 2004 Reviz-
yonu dikkate alınarak hazırlanmış ve buna uygun bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre alanda 36 farklı 
habitat türü tespit edilmiştir. 

SONUÇ

Yapılan araştırma sonucunda Marmaris Milli Parkı’nda Eunis Habitat Kodlarına göre; 1 deniz habitatı, 
1 bataklık, 2 çayır, 15 çalı, 9 orman habitatı, 4 az vejetasyonlu alan, 4 adet insan etkisi altında olan habitat 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endemik bitkiler, Flora, Marmaris, Türkiye 

1.GİRİŞ

Marmaris Milli Parkı, Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş noktasında bulunan ülkemizin en değer-
li korunan alanlarından bir tanesidir. Bir tarafta Datça Bozburun Yarımadası Önemli Doğa Alanı (ÖDA), 
Datça Bozburun Yarımadası Önemli Bitki Alanı (ÖBA) ile diğer tarafta Köyceğiz Gölü Önemli Doğa Alanı 
(ÖDA), Köyceğiz Gölü Önemli Kuş Alanı (ÖKA), Köyceğiz Dalyan Önemli Bitki Alanı (ÖBA) sınırları içeri-
sinde kalan bu bölge doğal yaşamın büyük ölçüde bozulmadan günümüze kadar geldiği nadir bölgeler-
den birisidir. Çalışma alanı genel olarak Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Yüksekliği yaklaşık 1000 metreyi 
geçmeyen bu bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Buna bağlı olarak çalışma alanın kıyı 
kesimlerinde genellikle maki örtüsü yayılış göstermektedir. Alanda baskın tür olarak gözlenen kızılçam 
ormanlarının daha önceki dönemlerde tahrip olması nedeniyle ortaya çıkan maki örtüsü deniz seviyesin-
den başlayarak yaklaşık 500-600 metrelere kadar ulaşmaktadır. Ancak alanın önemli bir kısmı kızılçam 
ormanlarıyla kaplıdır. Kızılçam ormanları da deniz seviyesinden başlayarak 900 metrelere kadar yayılış 
göstermektedir. 

Alanda iklim dışında vejetasyonu etkileyen en önemli diğer etken anakaya yapısıdır. Alanın geniş ol-
ması nedeniyle çalışma alanında iki farklı anakaya tipi görülmektedir. Bunlardan birincisi Nimara adası 
ve Marmaris Beldibi üstleri ve İçmeler Turunç Bayır bölgesinde görülen kalker anakayadır. Kalker anaka-
ya üzerinde genellikle maki ve kızılçam ormanı görülmektedir. Makinin altında yer alan otsu tabaka ise 
çok çeşitli olup özellikle kuraklığa uyum sağlamış türler bakımından zengindir.  Çalışma sahası içerisin-
de kalan Balan Dağı ve Kandil Tepesi serpantin ve serpantinize peridotit ana kayadan oluşmaktadır. Bu 
nedenle bu bölgede görülen bitki örtüsü Ölemez dağından kısmen de olsa farklıdır. Alanın bu kısmında 
ağırlıklı olarak kızılçam ormanları görülmektedir. Bunun yanı sıra alçak kesimlerde görülen maki örtüsü-

nün kompozisyonu da Nimara adasında ve kalker alanlarda görülen makiden farklıdır. Örneğin, serpantin 
anakaya üzerinde yer alan maki örtüsünde sıklıkla rastlanan Cotinus coggyria, Rahmnus pichleri ve Erica 
manipuliflora gibi türlere nimara adasında ve diğer kalker alanlarda pek fazla rastlanmamaktadır. Kalker 
alanlarda sıklıkla rastlanan zeytin (Olea europaea), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua ) ağacı ve keçiyemez 
(Anagyris foetida) gibi türlere de Balan Dağı’nda yer alan serpantin anakaya üzerinde pek fazla rastlan-
mamaktadır. 

Bölgede görülen endemik türlerin serpantin anakayanın hakim olduğu bölgelerde daha fazla sayıda 
olması da bu bölgenin fitososyolojik açıdan özel bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 

2. MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada Marmarsi Milli parkının flora ve vejetasyon özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu nedenle öncelikle alanla ilgili daha önceden yapılmış çalışmalar değerlendirilmiştir. Daha sonrasında 
ise 2010-2012 yılları arasında milli park sınırları içerisinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda bitki ör-
nekleri toplanmış ve herbaryum haline getirilmiştir. Toplanan kurutulmuş bitki örnekleri Celal Bayar Üni-
versites Eğitim Fakültesi Herbaryumunda muhafaza edilmektedir. Toplanan bitki örnekleri PH Davis in 
hazırlamış olduğu Flora of Turkey and East Ageaen Island adlı esere göre tayin edilmiştir. Yine toplanan 
bitkiler araştırma alanına yakın alanlarda yapılmış çalışmalarla da karşılaştırılmıştır. Alanda ki vejetasyon 
yapısı ise 2004 yılında  güncellenen EUNİS Habitat kodları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1 Flora  

Marmaris Milli parkında proje ekibi tarafından yapılan arazi çalışmaları ve daha önce alanda yapılan 
çalışmalar değerlendirilerek yapılan araştırma sonucunda hazırlanan flora listesi aşağıda verilmiştir. Ya-
pılan çalışmalara göre araştırma sahasında toplam tür, alt tür ve varyete düzeyinde olmak üzere toplam 
714  bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 10 tanesi açık tohumlu bitkiler grubunda yer alırken 
geriye kalan 704 takson kapalı tohumlu bitki grubundandır. Toplam 84 vasküler bitki ailesine mensup 
olan bu 704 taksonun 569 tanesi çift çenekli (dikotil), 135 tanesi ise tek çenekli (monokotil) bitkiler gru-
bundandır. 

Tablo 1 : Alanda yapılan flora çalışmasına göre en fazla tür içeren bitki aileri  Asteraceae (86), Fabaceae (69), Po-
aceae (50), Labiatae (48), Liliaceae (39), Brassicaceae (38), Apiaceae (34), Scrophulariaceae (27), Caryophyllaceae 
(26), Boraginaceae (21), Ranunculaceae (16), Orchidaceae (16), Rubiaceae (14), Rosaceae (13), Euphorbiaceae (11), 
Iridaceae (11) ve Papaveraceae (10)’dir. 
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 TABLO 2: Alanda yapılan flora çalışmasına göre en fazla taksona sahip cinsler ise (tablo xxx) Verbascum (12), 
Silene (11), Trifolium (10), Euphorbia (10), Ranunculus (9),  Vicia (9), Polypogon (8), Galium (8), Plantago (7), Ornit-
hogalum (7), Medicago (7), Centaurea (7), Teucrium (6), Veronica (6), Ophyrs (6), Quercus (5), Rumex (5), Stachys 
(5), Legousia (5), Erodium (5), Crepis (5) ve Dianthus (5)’tur. 

3.1.1 Endemizm ve Nadir Bitkiler 

Alanda yapılan flora çalışmasına göre Marmaris Milli Parkı’nda 22 vasküler bitki ailesine ait 61 ende-
mik bitki tespit edilmiştir. Alandaki türlerin IUCN kırmızı kitap kategorileri tehlike sınıflandırmasına göre; 
tablolarda gösterilen kısaltmaların anlamlar aşağıda verilmiştir.

Tehlike sınıfları:  “nt” (Geniş yayılışlı), 

      “R”  (Nadir), 

“V” (Zarar görebilir) (sadece baskı altında, önlem alınmazsa nadir statüsüne 
girebilir)

“E” (Tehlikede) (azalma ve baskı altında olan türler, önlem alınmazsa tükene-
bilir).

      “O”  (Tehlike dışı)

Buna göre alanda tespit edilen endemik türlerin 41 tanesi “R” (nadir) , 17 tanesi “nt” (Geniş yayılışlı), 
2 tanesi “E” (Tehlikede) ve 1 tanesi “V” (Zarar görebilir) kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. (Tablo 3)

TABLO 3: Alanda en fazla endemik bitki içeren bitki aileleri Scrophulariaceae (10) ve Labiatae (10) dir. Bu aileleri 
Asteraceae (6), Caryophyllaceae (4), Boraginaceae (4), Cruciferae (3), Apiaceae (3) ve Liliaceae (3) aileleri takip 
etmektedir. (Tablo 4)

TABLO 4: Bu endemiklerin bazıları geniş yayılışlı, bazıları ise yöresel endemik olup populasyonu zayıftır. Bunların 
en önemlileri: Eryngium thorifolium Boiss, Ferulago mughlae Peşmen, Senecio sandrasicus P.H. Davis, Rosularia 
serpentinica (Werdermann) Muirhead, Thymus cariensis Hub.-Mor.,Gypsophila confertiflora Hub.-Mor., Sideritis 
leptoclada O. Schwarz et P.H. Davis, Sideritis albiflora Hub.-Mor., Centaurea cariensis Boiss. ssp.niveotomentosa 
(Hub.-Mor.) Wagenitz, Onopordum caricum Hub.-Mor., Allium sandrasicum Kollman, N. Özhatay et Bothmer, Isatis 
pinnatiloba Davis, Arenaria luschani Mc Neill, Silene tunicoides Boiss., Sedum caricum A. Carlström, Teucrium alys-
sifolium Stapf, Iris xanthospuria B. Mathew et T. Baytop’tur. Bu türler sadece Milli Park alanı ve Bozburun Yarımada-
sı ve yakın çevresinde yayılış göstermektedir. Sadece alanda yayılış gösteren türler ise Thlaspi (Noccae) cariense A.
Carlström ve Allium bourgeaui Rech. fil. ssp. cycladicum Bothmer’dir. Bunlardan Thlaspi cariense türü son yıllarda 
tespit edilmiş olup, Kırzeytin Dağı güneyindeki serpantin alanlarda zayıf bir populasyonla temsil edilmektedir. Alli-
um bourgeaui ssp.cycladicum türü ise ülkemize özgü olmadığı halde ülkemizde sadece Marmaris’den bilinmektedir.

Yine alanda yapılan çalışmalar sırasında toplanılan iki tür bilim dünyası için, bir tür de Türkiye için yeni 
olarak tespit edilmiştir. Türkiye için yeni olan Symphytum circinale Runemark türü Nimara Adası’ndan 
toplanmış olup, populasyonu son derece zayıftır. Bilim dünyası için yeni olan türlerden Alkanna mughlae  
Duman et Şağban’a ait örnekler, Asarcık Burnu-Amos harabelerinin batısındaki uçurum kalker kayalar-
dan, Dianthus selimii  Duman et Şağban‘a ait örnekler de, Karaağaç Deresi delta girişindeki serpantin 
anakayaya sahip Karaağaç Deresi yatağından toplanmıştır. 

Alandaki türlerin 74’ü tehlike sınıfı açısından “R” (Nadir) kategorisinde yer almaktadır. Dolayısıyla 
da bu nadir türlerin korunması açısından da önem arz etmektedir. 5 takson (Liquidambar orientalis, 
Arenaria pamphylica subsp.pamphylica var. turcica, Lilium candidum, Dianthus selimii, Acantholimon 
reflexifolium) ise korunma önlemleri alınmadığı taktirde yakın bir gelecekte yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalacaktır.

3.2.Habitat Tipleri 

Alandaki habitatların sınıflandırmalarında EUNIS Habitat Sınıflandırması 2004 Revizyonu dikkate alı-
narak hazırlanmış ve buna uygun bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre her habitat sınıfı için Habitatın 
kodu ve adı (direktifteki karşılığı yoksa kurala uygun yeni kod), Habitatın kısa tanımı, Habitatı tanımlayan 
ve ayırt edici parametreler; Dominant hayat formu, Fitososyolojik ünitesi, Karakteristik bitki ve hayvan 
türleri, Antropojen etkiler, Jeomorfolojisi, Hakkında bilgiler verilmiştir. Alanda yapılan çalışmaya göre 
Eunis Habitat Sınıflandırmasına göre toplam 36 farklı habitat grubu tespit edilmiştir. Bu habitat grupla-
rının dağılımı aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre Milli park sınırları içerisinde en çok çalı grubuna ait 
(15 adet) habitat tespit edilmiştir. Çalı grubundan sonra gelen 2 önemli habitat grubu ise orman habitat-
larıdır (9 adet).  
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Habitat Kodu  Habitat Adı Alanda Tespit Edilen Sayı

B Deniz habıtatları 1
D Bataklık habitatları 1
E Çayır habitatları 2
F Çalı habitatları 15
G Orman habitatları 9
H Az vejetasyonlu ya da çıplak alanlar 4
I Düzenli ya da düzensiz kullanılan tarım 

alanları 1
J Yerleşim, Endüstriyel ya da yapay alanlar  3
Toplam 36
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EK I: Marmaris milli parkında tespit edilen endemik bitkiler

Familya Bitki ismi Endemizim 
durumu Lokalite Tehlike 

kategorisi

Ranunculaceae Ranunculus creticus Endemik Kalkerli kayalıklar, Nimara adası “R”

Cruciferae Alyssium hirsutum Bieb.  Var. 
caespitosum Dudley     Endemik Serpantin, Balan Dağı Güney batı 

sırtları “R”

Cruciferae Isatis pinnatiloba Davis Endemik Serpantin Balandağı “R”

Cruciferae Thlaspi cariense A.Carlstrom Endemik Serpantin Adaağazı üstyamaçları “R”

Caryophyllaceae Dianthus selimi Duman Endemik Serpantin Karağaç deresi “E”

Caryophyllaceae Gypsohila confertifolia Boiss&Heldr. Endemik Serpantin Karağaç deresi “R”

Caryophyllaceae Silene  cariensis Boiss.        Endemik Serpantin Nimara adası “nt”

Caryophyllaceae Silene tunicoides Boiss. Endemik Serpantin Kırzeytin Dağı Aksaz 
yolu “nt”

Guttiferae Hypericum avicularifolium Jaub. Et 
Spach subsp. avicularifolium Endemik Serpantin Nimara adası “R”

Fabaceae Cicer floribundum Fenzl. Endemik Serpantin Armutalan “R”

Fabaceae Colutea melanocalyx Boiss. & Heldr. 
Subsp. davisiana (Browicz) Chamb. Endemik Kalkerli arazi Baklabükü “R”

Plumbaginaceae Acantholimon reflexifolium Bokhar, Endemik Dereyatağı Karağaç deresi “E”

Crassulaceae Rosularia serpantinica (Werderman)
Muirhead Endemik Serpantin Balandağı “R”

Crassulaceae Sedum caricum A. Carlström Endemik Kalkerli arazi Beldibi “R”

Apiaceae Buplerum anatolicum Hub.-Mor Endemik Kalkerli arazi Karağaça deresi “R”

Apiaceae Erygnium thorifolium Boiss. Endemik Serpantin Aksaz yolu “R”

Apiaceae Ferulago mughlae Peşmen Endemik Serpantin Balan Dağı güneybatısı “R”

Dipsaceae Scabiosa reuteriana Boiss. Endemik Kalkerli arazi Palamut tepe “R”

Asteraceae Carduus  rechingeranus Kazmi Endemik 

Asteraceae Centaurea austro-anatolica Hub.-Mor Endemik Serpantin Marmaris Beli “R”

Asteraceae Centaurea cariensis Boiss. Subsp. 
niveotomentosa (Hub-Mor.)Wagenitz  Endemik Balan Dağı “R”

Asteraceae Centaurea cariensis Boiss. Subsp. 
cariensis Endemik Balan Dağı “R”

Asteraceae Centaurea solsititialis L. subsp. 
pyracantha (Boiss.) Wagenitz Endemik Kalkerli arazi Kırzeytin Dağı 

Aksaz yolu “nt”
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Asteraceae Jurinea pontica Haussnkn. Et Freyn Endemik Serpantin Nimara adası “nt”

Campanulaceae Campanula  lyrata Lam. Subsp. lyrata Endemik Kalkerli arazi Adaağazı 
üstyamaçları “R”

Campanulaceae Campanula hagielia Endemik Kalkerli arazi Kumlubük “nt”

Primulaceae Cyclamen  trochopteranthum O. Endemik Kalkerli arazi, Nimara adası “nt”

Boraginaceae Alkana aerolata Boiss. Var. aerolata Endemik Serpantin araz   Nimara adası “nt”

Boraginaceae Alkana mughlae  Duman Endemik Kalkerli arazi Kumlubük “R”

Boraginaceae Paracaryum aucheri (DC.) Boiss. Endemik Kalkerli arazi Soğukbelen Tepesi “R” 

Boraginaceae Symphytum anatolicum Boiss. Endemik Soğukbelen tepesi “R”

Scrophulariaceae Scrophularia pinardii Endemik Kalkerli arazi, Nimara adası “nt”

Scrophulariaceae Verbascum  latisepalum Hub.-Mor. Endemik Soğukbelen Tepesi “R”

Scrophulariaceae Verbascum  lydium Boiss. Var. 
heterandrum Murb. Endemik Serpantin Osmaniye Köyü “R”

Scrophulariaceae Verbascum cariense Hub-Mor. Endemik Serpantin  Baklabükü “R”

Scrophulariaceae Verbascum pinardii Boiss. Endemik Soğukbelen Tepesi “R” 

Scrophulariaceae Verbascum pycnostachyum Boiss. Et 
Held. Endemik Kalkerli arazi Kumlubük “nt”

Scrophulariaceae Verbascum renzii Hub-Mor. Endemik Serpantin Kumlubük “R”

Scrophulariaceae Verbascum splendidum Boiss Endemik Kalkerli arazi Turunç “nt” 

Scrophulariaceae Verbascum symes Murb. Et Rech. Fil.  Endemik Maki Armutalan “R”

Scrophulariaceae Veronica lycica E. Lehm. Endemik Kalkerli arazi Amos harabeleri “R”

Labiatae Nepeta cadmea Boiss. Endemik Nimara adası “R” 

Labiatae Origanum hypericifolium  O.Schwarz & 
P.H. Davis Endemik Kalkerli arazi Soğukbelen Tepesi “R”

Labiatae Phlomis bourgaei Boiss. Endemik Kalkerli arazi Kumlubük “nt”

Labiatae Phlomis lycia D.Don. Endemik Kalkerli arazi Kumlubük “R”

Labiatae Sideritis leptoclada O.Schwarz et 
P.H:Davis Endemik Kalkerli arazi Kırzeytin Dağı 

Aksaz yolu “R”

Labiatae Stachys  cretica L. subsp. smyrnaea 
Rech. Endemik Kalkerli arazi Balandağı “nt”

Labiatae Teucrium alyssifolium Stapf. Endemik Serpantin Balan Dağı güney 
sırtları “R”

Labiatae Thymbra spicata  L. var. intricata P.H. 
Davis Endemik Kalkerli arazi Nimara adası “R” 

Labiatae Thymus cilicicus Boiss. &Bal. Endemik Kalkerli arazi Nimara adası “R” 

Labiatae Thymus cariensis Hub-Mor. Endemik Aspiren ovası “R”

Euphorbiaceae Euphorbia aıstroanatolica Hub.-Mor. Et 
M.S.Khan Endemik 

Kalkerli arazi 
Balandağı 

“R”

Hammelidaceae Liquidamber orientalis L. Endemik Günnücek “V”

Fagaceae Quercus aucheri Jaub & Spach Endemik Serpantin Osmaniye Köyü “R”

Rubiaceae Asperula brevifolia Vent. Endemik Serpantin Kırzeytin Dağı Aksaz 
yolu “R”

Liliaceae Colchicum balansae Planch. Endemik  Q.coccifera açıklığı Adaağzı “R” 

Liliaceae Fritillaria sibthorpiana Endemik Kalkerli arazi Kumlubük “nt”

Iridaceae Crocus cancellatus Herb. subsp.lycius 
Mathew  Endemik Q.coccifera açıklığı Soğukbelen 

tepesi “R”

Iridaceae Gladiolus anatolicus (Boiss.)Stapf. Endemik Serpantin, Nimara adası “nt”

Iridaceae Iris xanthospuria B.Mathew et T. Baytop Endemik Bataklık Günnücek “nt”

Poaceae Zingeria verticillata (Boiss.&Bal) 
Chartek Endemik Serpantin Armutalan “R”

Ek II. Marmaris Milli Parkı’nda tespit edilen habitat tipleri 

Habitat 
kodu Habitat adı Habitat kısa tanımı 

B 1.1 Kumlu sahiller Deniz kıyısında bulunan kumlu sahiller. Vejetasyon var ise genellikle Atriplex spp, 
Cakile spp., Salosola kali ve Polygonum spp. gibi tek yıllık bitkilerden oluşur.

D 5.3 Kofalıklı bataklıklar Genellikle Juncus türlerinin baskın olduğu bataklıklar .

E 1.3 34.5 Akdeniz kserik çayır Orta yada sıcak Akdeniz katında yer alan, kalker ana kaya üzerinde bulunan çayırlar.

E 1.C
Otsu bitkiler ile 
kaplı kuru Akdeniz 
toprakları

%10 dan daha az çalı ile kaplı kuru alanlar. Bu alanlarda daha çok Asphodelus aestivus, 
Urgenia maritima, Carthamus spp., Carlina spp., Centaurea spp., Onopordum spp., 
Ferula spp. ve Phlomis gibi türler görülür. 

F5.1 5220 Zizyphus ile Ağaçsı 
matoral

Akdeniz veya ılıman –nemli bölgelerde görülen  süksesyon ve klimax halde bulunan 
herdem yeşil sklerofil yada laurofil vejetasyon. 

F5.1 5230 Defne ile Ağaçsı 
matoral 

Akdeniz veya ılıman – nemli bölgelerde süksesyon ve klimax halde görülen herdem 
yeşil sklerofil yada laurofil vejetasyon. Az ya da çok yoğun yapılı, kırılmış ya da az 
dallı kalın bir örtüye sahiptir. 

F5.1 6310 Quercus spp. ile 
Ağaçsı matoral 

Akdeniz veya ılıman –nemli bölgelerde süksesyon ve klimax halde görülen herdem 
yeşil sklerofil yada laurofil vejetasyonu..

F5.2 Maki
Genellikle herdem yeşil ve sklerofil çalılardan oluşur. Boyları genellikle 5 metreden 
kısadır. Dağınık ağaçların bulunduğun bu katmanın altında az sayıda tek yıllık bitkiler 
ve soğanlı bitkiler bulunur. 
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F5.3 Yalancı maki
Akdeniz’de görülen karışık sklerofil herdemyeşil ve yaprak dökücü çalılar. Yalancı 
maki özellikle Balkan ve İtalyan yarımadalarında bulunan termofil yaprak döken 
ormanların bozulması sonucu ortaya çıkan çalıları içerir..

F5.4 Spartium junceum Katırtırnağı çalılıkları ve fundalıkları. Akdeniz ve Submediterranian bölgede yayılış 
gösterir.

F 5.5 Sıcak Akdeniz 
Çalıları

Sıcak Akdeniz katının çalı formundaki habitatıdır. Silisli ve kalkerli anakayalar 
üzerinde farklı formasyonları içerir. 

F 5.5  5310 Defne (Laurus 
nobilis) çalıları

Sıcak Akdeniz katının çalı formundaki habitatıdır. Silisli ve kalkerli anakayalar 
üzerinde farklı formasyonları içerir. 

F 5.5  5320
Kayalıklardaki 
alçak Sütleğen 
formasyonu 

Sıcak Akdeniz katının çalı formundaki habitatıdır. Silisli ve kalkerli anakayalar 
üzerinde farklı formasyonları içerir. 

F 6 Frigana 
Herdem yeşil sklerofil ya da laurifil çalı vejetasyonu. Genellikle alçak boylu ve 
örtücülüğü zayıf bir vejetasyondur. Çoğu zaman kışlık tek yıllıkları ve yazlık soğanlı 
bitkileri içerir. 

F 6.2 Doğu friganası 
Herdem yeşil sklerofil ya da laurifil çalı vejetasyonu. Genellikle alçak boylu ve 
örtücülüğü zayıf bir vejetasyondur. Çoğu zaman kışlık tek yıllıkları ve yazlık soğanlı 
bitkileri içerir. 

F 6.3 Illyrian frigana  Herdem yeşil sklerofil ya da laurifil çalı vejetasyonu. Genellikle alçak boylu ve 
örtücülüğü zayıf bir vejetasyondur. 

F 7 Dikenli Akdeniz 
Çalıları Akdeniz bölgesinde genellikle kıyılara yakın kayalıklarda bulunan dikenli çalılıklar

F 7.1 Batı Akdeniz dikenli 
çalılıkları Akdeniz bölgesinde genellikle kıyılara yakın kayalıklarda bulunan dikenli çalılıklar

F 7.2 Merkezi Akdeniz 
dikenli çalılıkları Akdeniz bölgesinde genellikle kıyılara yakın kayalıklarda bulunan dikenli çalılıklar

G 1.D  Meyve Bahçeleri Portakal bahçeleri

G 1.3 Akdeniz Riparian 
Ormanları 

Akdeniz bölgesinin aluviyal ve galeri ormanları. Genellikle bir türün hakim olduğu 
topluluklardır. Bu topluluklarda en sık görülen türler Fraxinus spp., Liquidambar 
orientalis, Platanus orientalis, Populus alba, Salix alba, Ulmus spp dir.

G 1.3 
92A0

Söğüt ve Kavak 
Galeri ormanları  

Akdeniz bölgesinin aluviyal ve galeri ormanları. Genellikle bir türün hakim olduğu 
topluluklardır. Bu topluluklarda en sık görülen türler Fraxinus spp., Liquidambar 
orientalis, Platanus orientalis, Populus alba, Salix alba, Ulmus spp.

G 1.3 
92C0

Çınar ve Sığla 
Ormanları 

Akdeniz bölgesinin aluviyal ve galeri ormanları. Genellikle bir türün hakim olduğu 
topluluklardır. Bu topluluklarda en sık görülen türler Fraxinus spp., Liquidambar 
orientalis, Platanus orientalis, Populus alba, Salix alba, Ulmus spp. 

G 2.4 Zeytin Meşe Ormanı
Sıcak Akdeniz katında görülen yabani zeytin ağaçlarının baskın olarak bulunduğu 
topluluktur. Bünyesinde Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis gibi 
türler bulunur. 

G 2.9 Herdem yeşil meyve 
bahçeleri, koruluklar Zeytin ve narenciye türlerinden oluşur.

G 3.7

Alçak ve dağlık 
Akdeniz Çam 
Ormanları (Karaçam 
hariç) 

Bu grup Akdeniz ve sıcak Atlantik çam ormanlarını kapsar. G2.1 ve G2.4 gruplarına 
benzer. Ülkemizde Akdeniz katında görülen bu grup Pinus brutia (kızılçam) ile temsil 
edilir.

G 3.9  
9290

Selvilerin hakim 
olduğu konifer 
ormanı 

Akdeniz’de görülen kızılçam ormanlarında hakim durumda görülen selvi (Cupressus 
sempervirens) ve ardıç (Juniperus spp.) toplulukları

G 5.4
Küçük konifer 
antropojenik 
ormanlar 

Ağaçlandırma sahalarıdır. Bölgede kızılçam ağaçları (Pinus brutia) ile temsil edilir.

H 1.1 Mağara girişi Kalker ana kaya üzerinde görülen mağaraların giriş kısmı

H 2.6 8140 Kalkerli ve ultra 
bazik kayalıklar 

Akdenizde de görülen kalker ve serpantin ana kaya üzerinde görülen sabit ve hareketli 
kayalıklar

H 3.2 8210 Basit iç kayalıklar-
uçurumlar Kuru kalkerli ya da serpantin uçurumlar üzerinde yer alan bitki toplulukları.

H 5.5
Az ya da hiç bitki 
örtüsüne sahip olan 
yanık alanlar

Bitki örtüsü %30 dan az olan ya da hiç bitki örtüsü bulunmayan yanık alanlar

I2 Parklar be Bahçeler Yerli ya da egzotik bitkiler dikilmiş büyük ya da küçük ölçekli park ve bahçeler

J 1.1 İl ilçe merkezleri İl ve ilçe merkezlerindeki yerleşim alanları

J 1.2 Köyler ve Beldeler Şehir dışında bulunan köyler ve beldelere ait yerleşim birimleri

J 1.4

Kentsel ve banliyö 
alanlarında bulunan 
endüstri ve ticari 
alanları

Kent merkezi veya kırsal alanda bulunan 1 hektardan büyük, aktif olarak kullanılan 
endüstri ve ticari alanlar (fabrikalar, büyük çiftlikler, büyük sera alanları gibi)
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GALA GÖLÜ MİLLİ PARKINDA BİYO-ÇEŞİTLİLİĞİN UZUN DEVRELİ 
GELİŞME PLANINA YANSITILMASI

Cem ATİK

Peyzaj Y. Mimarı

Çalışma kapsamında Edirne ili, Enez ve İpsala ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Meriç Deltası’nın 
bir kısmını oluşturan Gala Gölü Milli Parkı’nın sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve Milli Park’ın kaynak de-
ğerlerini oluşturan farklı ekosistemler araştırılmıştır. Bu ekosistemlerde barınan canlı türlerinin uzun 
dönemde korunması, alandaki doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amaçlanmıştır.   

Planlamada; doğal ve kültürel değerlerin korunmasına özen gösterilerek, Milli Park’ın farklı doğal, 
biyolojik ve kültürel değerlerinin bilimsel envanterinin çıkarılması, dokümante edilmesi, Park’ın topluma 
kazandırılmasını sağlayacak faaliyetler kurgulanmıştır. Bu kesimde yaşayan ve Milli Park’tan etkilenen 
kişilerin ekonomik ve toplumsal gelişimlerinin, Park’a herhangi bir olumsuz etkisi olmadan nasıl sağlana-
cağı araştırılmıştır.  

Uzun Devreli Gelişme Planı 18 uzmanın katkılarıyla, arazi çalışmaları dahil 420 günde tamamlanmıştır. 

Çalışma kapsamında kamu, özel sektör, araştırma birimleri ve akademik kuruluşlar ile sivil toplum ör-
gütlerince yapılan tüm ilgili çalışmalar derlenmiştir. Hedeflerinden biri olan katılımcı yaklaşımı sağlamak 
için;  paydaşların, ilgi gruplarının belirlenmesi ve katılım sağlanması amacıyla odak grup analizleri, anket-
ler ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında vejetasyona bağlı periyodik arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş, alanın ekolojik ve 
biyolojik yapısı dokümante edilmiştir. Türlerin endemizm durumları, tehlike sınıfı ve koruma statüleri 
belirlenmiştir. Bu bağlamda;  Gala Gölü Milli Parkı sınırları içinden 311 bitki taksonu tespit edilmiş olup 
bunlardan 5’i endemiktir. Milli Park alanı ve ekolojik sınırları içerisinde amphibi, sürüngen ve memeliler 
gruplarına ait 93 türün, 124 böcek türünün, 165 kuş türü ile bir alt türün yaşadığı belirlenmiştir. Göl ala-
nında toplam 81 zooplanktonik organizma teşhis edilmiş olup balıklara ilişkin 6 ayrı familya, toplam 20 
balık türü belirlenmiştir. Alglerden, 6 ayrı sınıfına ait toplam 148 takson (tür ve alttür) teşhis edilmiştir.

Bu envanter planlama aşamasında; bölgeleme ve plan kararlarının oluşturulmasında kullanılmış, çev-
re duyarlı bir yönetimin altlığını oluşturmuştur. Planda, çevresel izlemeye özel bir önem verilmiş, bu 
durum Park yönetimine ilişkin kurumsal yapıya yansıtılmıştır.  

Anahtar Kelimler: Gala Gölü, Koruma, Kalkınma

ALTINBEŞİK MAĞARASI MİLLİ PARKI SADECE MAĞARA MI?
Umut CIRIK

Şehir Plancısı

31.08.1994 tarihinde ilan edilen 1146 hektar büyüklüğündeki Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, adın-
dan da anlaşılacağı üzere ana kaynak değeri Altınbeşik Mağarası olan ve ziyaretlerin tamamının mağara 
odaklı yapıldığı bir korunan alandır. 2010-2011 yılları arasında hazırlanan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı 
Uzun Devreli Gelişme Planı, mağara araştırmalarının yanında, alanın zengin biyolojik çeşitliliğinin ortaya 
konulmasına da katkı sağlamıştır.

Altınbeşik Mağarası’nın oluşumunda etkili olan karst morfolojisi, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği art-
tıran bir unsur olarak görülmektedir. Polye, uvala, dolin vb. karstik yapıların yaygın olduğu Milli Parkta 4 
ekosistem, 4 bitki birliği ve 7 habitat tipi yayılış göstermektedir. Alan, 84 familyaya ait 60’ı endemik ol-
mak üzere 573 tür ve türaltı seviyede takson barındırmaktadır. Fauna çeşitliliği açısından sınırlı olan alan-
da 4’ü endemik 196 böcek, 2 ikiyaşamlı, 11 sürüngen, 58 kuş, 19 memeli ve 2 balık türü de yaşamaktadır.

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Milli Parkın yalnızca mağara ile bilinmesi ve 
mağara odaklı ziyaret edilmesi sürecini sonlandıracak bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Şüphe-
siz dünyanın ve ülkemizin en ilginç mağaralarından biri olan Altınbeşik Mağarası, Milli Park’ın en önemli 
kaynak değeri olarak önemini koruyacaktır. Ancak zengin bitki örtüsü, alanın gerçek sahipleri olan yaban-
keçileri, dağ alaları, yarasalar ve kırlangıçlar ile başta Manavgat Çayı vadisi olmak üzere eşsiz manzara 
güzellikleri, Milli Parkın mağara ile birlikte tanıtılması ve korunması gereken diğer özellikleridir. 

Anahtar Sözcükler: Altınbeşik Mağarası, Uzun Devreli Gelişme Planı, Biyolojik Çeşitlilik
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ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI’NDA ÇEVRE KORUMASI VE 
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

ÖZET

Abant Gölü Tabiat Parkı (Bolu) ülkemizde bulunan 42 tabiat parkından birisidir. Son 15 senelik biyolo-
jik, ekolojik ve çevresel veri toplanmasıyla elde edilen bilgilere göre parkın “Milli” park (ve hatta Tabiatı 
Koruma Alanı) olma statüsüne sahip olduğu görülmüştür. Park bölgesinde şimdiye kadar yaklaşık 1300 
tür bilimsel olarak tespit edilmiş olup, bunlardan en az 70 tanesi endemik türdür. Mevcut türler arasında 
uluslararası koruma statüsüne sahip olan (Abant Fındık Faresi (Muscardinus avellanarius abanticus), Su 
samuru (Lutra lutra), Abant Alası (Salmo trutta abanticus), Abant Çiğdemi (Crocus abantensis)) birçok tür 
vardır. Henüz teşhis edilmemiş birçok taksonomik gurup olmasına rağmen Parkın küçük sayılabilecek ala-
nına göre biyolojik çeşitlilik yapısının zengin olduğu görülmektedir. Ancak parkın özellikle son 10 yıldır 
yaşadığı çevre sorunları nedeniyle biyolojik çeşitliliği tehlike altındadır. Söz konusu çevre sorunları ara-
sında park içinde turistik tesislerin açılmaya çalışılması, futbol ve golf sahaları, yanlış çevre düzenlemesi, 
gölet yapımı, göl alanının genişletilmesi ve göl kıyı şeridinin doldurularak gölün genişletilmeye çalışıl-
ması gelmektedir. Bu tür etkinlikler sonucu 1) parkın doğal yapısı daralmakta, 2) park alanı küçük par-
çalara ayrılmakta, 3) endemik türlerin varlığı tehdit edilmekte, 4) toplam biyolojik zenginlik azalmakta 
ve bunların sonucu olarak 5) genetik kayıp artmaktadır.  Gelecek nesillere örnek bir doğal alan bırakmak 
istiyorsak parkın koruma statüsünün tekrar ele alınması gerekmektedir. 

Anahtar sözcükler: Abant Gölü Tabiat Parkı, Biyoçeşitlilik, Çevre Koruması

1) GİRİŞ

Abant Gölü Tabiat Parkı’nın alanı 21 Ekim1988 tarihinde alınan bir karar ile 1150 hektar iken 07 Şubat 
1991’de 1196,5 hektara çıkartılmıştır (Çevre Atlası 2003). Park Mudurnu (Bolu) ilçesine bağlıdır ve 1800 
metreye varan yüksek dağları da kapsayan bir alana yayılmıştır. Özellikle kuzeydoğu bölgesindeki açıklık-
tan gelen kuzey rüzgârlarının etkisindedir (Irmak 1947, Akdere 1969). Abant Gölü (1350 m), parkın yak-
laşık merkezinde yer alan en önemli alanlarından birisidir (Şekil 1). Maksimum derinliği yaklaşık 18 metre 
olan Göl (Şekil 2) bir heyelan gölüdür ve alanı yaklaşık 125 hektardır. Beug’un 1967 senesinde yaptığı ilk 
jeolojik çalışmalarla beraber parkı da içine alan bu bölgenin yaklaşık 10000 sene öncesinde kuru ve so-
ğuk bir bozkır iklime sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak değişen iklim koşulları nedeniyle daha nemli ve 
yağışlı bir ortam bölgede hakimdir. Değişen koşullar aynı zamanda bölgenin ekolojik yapısında da önemli 
değişmeler neden olmuştur. Bu değişim günümüzden yaklaşık 4 bin sene öncesine kadar doğal olarak 
devam etmiş olsa da biyolojik yapı üzerindeki esas değişim özellikle göl çevresinde 4 bin sene öncesin-
den başlayan bir başka etki ile ‘insan etkisi’ daha da hızlanmış görülüyor (Woldring ve ark. 1986, Bottema 
ve ark. 1993).  Günümüzde parkın biyolojik çeşitliliği üzerine yapılan çalışmaların az olması nedeniyle bir-
çok türün (örn., mantarlar, böcekler gibi) varlığı henüz bilinmemektedir.  Oysa parkın potansiyel olarak 
biyolojik zenginliğinin mevcut bilgiden çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu çalışmanın amaçları 1) Abant Gölü Tabiat Parkı’nın biyolojik çeşitliliğini tanıtmak, 2) parkın çevre 
koruma statüsünü irdelemek, 3) parkın yaşadığı çevre sorunlarına değinmek, 4) söz konusu çevre sorun-
larına olası çözüm önerilerini sunmak. 

2) MATERYAL VE METOT

Bu çalışma son 15 senede yapılan gözlem, arazi, laboratuar ve literatür çalışmalarına göre derlenmiş-
tir. Özellikle göl çalışmaları yaklaşık 5 senelik aylık veri toplanması üzerine yapılmıştır ve halen yürütül-
mekte olan bir başka TÜBİTAK projesi ile uzaktan izleme yoluyla devam etmektedir. 

3) BULGULAR

Aşağıda detaylı olarak verilen biyolojik çeşitlilik tablosuna göre (Tablo 1) park alanında yaklaşık 1305 
bilimsel olarak tanımlanmış tür vardır (Külköylüoğlu, 2006a, 2007, 2010). Hektar başına birden fazla 

(1,06 tür/ha) tür düşmektedir. Söz konusu türler arasında nesli tehlike altında olan, endemik ve nadir 
türlerin sayısı 70den fazladır. Yaklaşık 65 tıbbi bitkiden 12 tanesinin nesli tehlike altında, 31’i kritik du-
rumda, 20’si tehdit altında ve 2 tanesi de korunmasız durumda. Hayvanlardan ise en az 7 türün nesli 
tehlike altındadır (Tablo 1). Biyolojik çeşitliliğin kısmen Göl ve çevresinde yapılan uygulamalar parkın 
biyolojik çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum sadece karasal değil, Abant Gölü biyolojik 
çeşitliliğini de etkilemektedir. Gölün temel su kaynakları arasında yağmur ve eriyen kar suları ile birkaç 
dere bulunmaktadır. Ancak, bu kaynaklardan sağlanan su miktarı mevsime ve yıllara göre değişmekte 
olup, gölün yılda en az bir kere suyunun tamamen karışması söz konusudur. İklimsel değişimleri de göz 
önüne alırsak göl suyundaki fiziko-kimyasal değişimler oldukça belirgindir. Buna göre göl suyu sıcaklığı 
ve örneğin oksijen miktarı da değişim göstermektedir (Dügel ve ark. 2008).  

Şekil 1. Abant Gölü derinlik çizgilerini gösteren haritası.

Şekil 2. Abant Gölü’nün dip yapısının güneybatı-kuzeydoğu yönündeki enine kesitinin fotoğrafı 

(Dügel ve arkadaşlarından (2008) değiştirilerek verilmiştir). 

3.1) Biyolojik zenginlik 

Toplam alanı yaklaşık 1200 hektar olan park içinde bilimsel olarak tanımlanmış 1305 türe ev sahipliği 
yapmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu sayının henüz çalışılmamış ve bilinmeyen canlılar düşünül-
düğünde çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Aşağıda sadece iki temel taksonomik gurup olarak 
Flora ve Fauna’ya ait bilgiler bulunurken diğer taksonomik guruplar hakkında da ek olarak bilgi verilmiş-
tir (Külköylüoğlu 2010). 

3.1.1. Flora

Abant Gölü Tabiat Parkı’nın biyolojik ve coğrafik özellikleri anlaşılmaya yaklaşık 50 sene önce başlan-
mıştır. Bu sebeple  yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok araştırıcının uğrak yeri olmuştur. Bunlar arasında 
Wagenitz (1963), Davis (1965, 1985), Beug (1967), Özhatay (1986), Woldring ve ark. (1986), Tanker ve 
ark. (1990), Bottema ve ark., (1993/94), Mayer ve Aksoy, (1998), Çobanoğlu (1999), Çobanoğlu ve Ak-
demir (2001) yer almaktadır. Bulunan guruplara ait tür sayısı Tablo 1’de verilmiştir. Türkiye’den bilinen 
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toplam bitki tür sayısının 9222 civarında olduğu (Davis, 1985; Güner ve ark. 2000) düşünüldüğünde park 
alanı içerisinde bulunan flora çeşitliliğinin gerek ekonomik ve gerekse de ekolojik yönlerden önemi açık 
bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Abant tabiat parkında 50’den fazla endemik bitki türünün olduğunu 
belirtilmiştir (Türker ve Güner 2003). Bir başka deyişle park alanı zengin bir genetik çeşitliliğe sahiptir. 
Endemizm oranı (eğer endemik tür sayısı 60 ise) yaklaşık %11 civarındadır. Bu sonuç, yakın bölgelere 
göre kıyaslandığında yüksek bir endemizmi ifade eder ve bunun olası nedeni ise bölgedeki özel çevre 
koşullarıdır. Oysa bu özel çevre koşullarındaki her türlü olumsuz etki kendisini besin zincirinin değişik 
halkalarında bulan bütün canlıları (ve cansız varlıkları) yine olumsuz şekilde etkileyebilecektir (Dügel 
ve ark. 2008). Tabiat Parkı sınırları içinde özellikle bazı bitkiler vardır ki bunlar dünyada sadece buradan 
bilinmektedir. Bunlar arasında en ünlülerinden birisi Abant Çiğdemi’dir (Crocus abantensis). Abant çiğ-
demi, Abant gölü yakınlarında ve bazı yüksek tepe ve yaylalarda soğuk iklime uyum sağlamıştır. Çevresel 
etkenlere karşı oldukça hassas ve duyarlı bir bitkidir. Bu yüzden özel bir toprak yapısında ve özel iklim 
koşullarında yetişmektedir. Bu hassasiyetinden dolayı Avrupa Komitesi, 1998 yılında bu türü Avrupa Ya-
banhayatı ve Doğal Habitatların Korunması Antlaşması (Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats Standing Committee: Resolution No. 6 (1998) listing the species requiring 
specific habitat conservation measures) listesi içine dahil etmiştir. Söz konusu protokol gereği bu türün 
bulunduğu habitatları öncelikli olarak korumak yükümlülüğünü taşımaktayız. Bu alanlar özel korunması 
gereken habitatlardır. 

Park alanı içinde yapılması Mastır plan ile de belirtilen bir takım etkinlikler vardır. Örneğin, park alanı 
içinde hotel, golf ve futbol sahalarının yapılması bunlardan birisidir. Eğer bu yaklaşım gerçekleştirilirse 
sadece Abant Çiğdemi değil diğer birçok tür zarar görecektir. Halbuki  literatürde bu tür uygulamala-
rın park alanlarına ne denli olumsuz etki yaptığına dair bir çok çalışma vardır (Markels 1998, Porter ve 
ark. 2004, Stoate ve ark. 2001). Durum özellikle polenleşme yoluyla üreyen bitkiler (örn., Akçaağaç) için 
oldukça ciddi sorunlar meydana getirebilir. Parktaki bir zamanlar yaygın olan Akçaağaç populasyonu, 
şimdilerde kısmen azalma göstermiştir. Akçaağaç özellikle bazı böceklerin polenleri dişi ve erkek bireyler 
arasında taşıması sonucu üremesini yapar ve neslini devam ettirebilir. Oysa futbol sahası gibi alanların 
kurulması bu böceklerin polenleşme yollarını keseceğinden Akçaağaç için neslini devam ettirme olasılığı 
azalacak veya hiç kalmayacaktır.

3.1.2. Fauna

Yapmış olduğumuz araştırmalara göre (Tablo 1) park bölgesinde yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. 
Halbuki bu kadar az sayıda olan çalışmalar bile bölgenin faunal tür çeşitliliğinin önemini göstermektedir. 
Örneğin, Abant bölgesinden iki alttür ve birde tür seviyesinde üç kuyruklu kurbağa (semender) bilin-
mektedir. Bunlardan, ilk toplanma yeri (tip lokalite) Abant olan küçüktaraklı semender’in (Triturus vul-
garis kosswigi) Türkiye için endemik bir alttür olduğu bilinmektedir. Ayrıca yine sadece park alanından 
bilinen Abant fındıkfaresi de (Muscardinus avellanarius abanticus) bu bölgeye endemik olan memeli bir 
hayvandır (Kıvanç 1983) ve 2003 senesinde Kırmızı Liste’de (Red List) ‘Nesli Tehlike Altında Olabilecek 
Korunmasız’ türler kategorisine alınmıştır. Bu türünde yaşadığı alan, tıpkı Abant Çiğdemi gibi, korunması 
öncelik gerektiren habitatlar kapsamında sayılır.

Şekil 3. Erkek bir Abant Alası (Salmo trutta abanticus). Fotoğraf. M. Dügel.

Türkiye’de “ilk Balık Üretme ve Islak” istasyonu Abant Gölü kıyısında kurulmuştur (Akşıray, 1959). Bu 
gün gölde 7 balık türü bilinirken bunlardan en önemlisi bu göle endemik olan Abant Alası (Salmo trutta 
abanticus) olarak bilinen alabalıktır (Şekil 3). Bu balık gerek morfolojik ve gerekse de genetik özelliği 
bakımından diğer alabalık türlerinden farklılık gösterir ve Abant gölüne uyumlu olarak gelişmiştir (Fidan 
ve Toğan 1994).

 1956 yılında Fethi Akşıray önderliğinde göl kenarında Türkiye’nin ilk balık islak ve yetiştirme havuzları 
kurulur. 1959 yılında ise projenin bitmesi sonucu eldeki balıkların bir kısmı göle salınır. Daha sonraları ise 
esasen gölde yaşamayan yabancı balıklarında göle bir şekilde tanıştırıldığı belirlenmiştir. Bunlar arasında 
aynalı sazan, kadife gibi balıklar da vardır. Bu zamandan sonra göldeki Abant Alası populasyonunda hızlı 
bir düşüş söz konusudur. Her endemik canlı gibi Abant alasının da neslinin korunması gereklidir.  Bu ba-
lığın geleceği göl ekosisteminin de ne denli iyi işleyebildiğine ve ne denli iyi korunduğuna bağlıdır. Oysa 
şimdi, değil Abant alası, bütün bir göl ekosistemi ve çevresi birçok nedenden dolayı olumsuz etkilenmek-
tedir (Külköylüoğlu, 2005a,b). 

3.1.3. Diğerleri

Bölgede henüz çalışılmamış ve biyolojik çeşitliliğe katkısı henüz belirlenmemiş birçok sucul mikrosko-
bik canlı, böcekler, omurgasız ve mantarlar vardır. Ayrıca bölgede bir zamanlar yaşamış olupta nesli artık 
tükenmiş bir çok türünde olduğu bilinmektedir. Örneğin, Anadolu parsı (Panthera pardus) bunlardan biri-
sidir. 1960 ve 1970’li yıllar arasında avlanan pars listesi içinde 1967 yılında Abant Gölü civarından avlanan 
bir kayıt olması bunun bir göstergesidir (Başkaya 2009). 

Tablo 1: Abant Gölü Tabiat Parkından (Bolu) rapor edilen bazı canlı gruplarının sayısı. Liste mantarlar, 
böcekler ve daha birçok türü kapsamamaktadır (Külköylüoğlu, 2009’dan).

Grup Adı                                   Tür Sayı

• Bitkiler     664 (en az 50 tanesi endemik)

• Fitoplankton                    285 (en az 5 yeni tür)

• Liken                     >150 (16 tanesi Türkiye için yeni kayıt)

• Memeli(fare, sıçan)      12  (Muscardinus avellanarius abanticus) 

       Fındıkfaresi (endemik) 

• Uçan Memeliler(Yarasa)          2

• Kuşlar        75

• Balık             7 (Salmo trutta abanticus) Abant alası (endemik)

• Kuyruklu kurbağa           3 (Triturus vulgaris koswigii) (tip tür)

• Kuyruksuz kurbağa           7

• Sürüngenler           6

• Tatlısu Yengeçi        1

• İnsekta (Orthoptera)      40 (Zerynthia caucasica abanti) (endemik)

• Sinekgiller(Asilidae)          9 (7 tanesi sadece Abant’tan biliniyor) 

• Ostrakoda       13 (1 tür Türkiye için yeni)

• Rotifera       22 (4 tür Türkiye için yeni)

• Chironomidae           7 

• Diptera          2 

• Toplam                             1305 
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4) TARTIŞMA VE SONUÇ 

Eldeki kısmen sınırlı biyolojik envantere göre Abant Gölü Tabiat Parkı kendine özgü endemik, nadir ve 
yeni türleri de içine alan yaklaşık 1305 türe sahiptir. Ancak son 10-15 senedir yapılan sözde iyileştirme ve 
düzenleme çalışmaları parkın doğal yapısına zarar vermektedir. Parkın yüzleştiği temel sorunlar arasında 
i) zaten sınırlı sayıda olan mevcut habitatların kaybı, ii) yabancı türlerin istilası, iii) göl ve çevresinde kir-
lenme, iv) gölet yapmak yer almaktadır. 

i) Habitat ve tür kaybı:  %90 : %50 oranı (Meffe ve Carroll 1994). Ada biyocoğrafyası formülünden 
yola çıkarak kullanılan bu oran alan ile tür kaybı arasındaki ilişkiyi gösterir. Bunun anlamı şudur: eğer bir 
alandaki kayıp %90 civarındaysa bu alandaki toplam türlerin en az  %50’si yok olacaktır. Bunu %50 / %10 
olarak hesap etmekte olasıdır. Buradan yola çıkarsak Abant gölü parkı içinde sadece %10’luk bile bir ka-
yıp, 13 ile 650 arasında doğrudan tür kaybına yol açacaktır.

ii) Yabancı türlerin istilası: Bölgede yapılan çalışmalar göstermiştir ki farklı zamanlarda yapılan çe-
şitli inşaat çalışmaları bazı arsız türlerin park alanı içerisine gelmesine ve bölgede nadir görülen bazı bitki 
türünün ise yok olmasına neden olmuştur (Türker ve Güner 2003). Buna bağlı olarak birçok arsız hayva-
nın ise kamyonların taşıdığı toprak veya kum içerisinde gelmesi kaçınılmazdır. 

iii) Göl ve çevresinin kirlenmesi: Abant gölü oluşum süreci son 8 bin senelik bir zaman dilimi içinde-
dir. Ancak son 5 senedir yapılan detaylı çalışmalar gölün her geçen gün insan etkisi ile kirlenmekte ol-
duğunu göstermiştir (Külköylüoğlu 2005a,b, 2006a-c, 2007). Dolayısıyla bu etki göldeki türlerin kaybına 
yol açarken, çevre sağlığını da tehdit etmektedir. Örneğin, son yıllarda yapılan bir çalışmada göl suyu ve 
nilüfer bitkilerinden elde edilen örneklerde ağır metal izlerine rastlanılmıştır (Duman ve Obalı 2008). 

iv) Göl yanına yeni bir baraj yapılması: Gölün kuzey-batısında bulunan ve yamaç paraşütü için ülke-
mizde tercih edilen önemli alanlardan birisine 2010 senesinde gölet yapılmaya başlanmıştır. Uygulama 
başlandığından birkaç ay sonra gördüğü yoğun tepki ile durdurulmuş ve gölet yapımından vazgeçilmiştir. 
Ancak en yakın zamanda futbol sahalarının yapılması onaylanmış olduğundan söz konusu sorunlar farklı 
boyutlarda biyolojik çeşitliliği etkileyecektir.

5) ÖNERİLER: 

a) Mastır plan başta olmak üzere park üzerinde düşünülen her türlü etkinlik için tekrar uzmanlardan 
oluşturulan komisyon nezdinde araştırma ve toplantılar yapılmalıdır. 

b) Bilimsel çalışmalar artmalı ve bu çalışmalara destek verilerek bilimsel bilginin de devamlılığı sağ-
lanmalıdır.

c) Park’ın “Tabiat Parkı” olan statüsü “Milli Park” olarak değiştirilmelidir. 

d) ‘Park Doğa Müzesi’ biran önce açılmalı. Bu durum eğitimin her kademede önemini vurgular.

e) Parkın doğal yapısını bozacak her türlü etkinlik engellenmelidir. Bunun içinde park içindeki çeşitli 
inşaat, yol ve benzeri işlerin yapımı için dışarıdan toprak getirilmesi de giriyor. 

f)  Uzun dönemli bilimsel çalışmaların devamlılığı ve teşviki sağlanmalı. Bu konuda park içinde bir 
“bilimsel gözlem evi” oluşturularak devamlı bilgi toplanması gerçekleşebilir.

g) İçinde bilimsel uzmanlarında olduğu sadece park için özel bir ‘Abant Gölü Tabiat Parkı Yönetim’ 
kadrosu oluşturulmalı. 

h)  Hala belirsizliğini koruyan parkın ‘Taşıma Kapasitesi’ biran önce belirlenmelidir. 

i) Parkın korunması programlarına o yörenin insanının mutlak katılımı sağlanmalıdır. 

j) Park(lar) sadece para makinesi olarak görülmemeli. Parkın doğal yapısı birbiriyle zincir gibi ilişki-
leri olan türlere bağlıdır. Bu türlerden herhangi birinde görülen azalış veya kayıp parkın çarklarında bo-
zulmaya sebep olacaktır. Dolayısıyla burası bir para parkı olarak değil, öncelikle varlığına saygı duyulması 
gereken canlı bir yapı olarak görülmelidir. 

k) İnsanlar parkı kullanabilmeli. Fakat bu kullanım uzun dönemli, en çok fayda getiren halde olmalı-
dır. Bu sebeple farklı şekillerde çevre ve doğa eğitimlerinin sağlanması için çalışılmalı. 
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MERSİN BÖLGESİ DENİZ KAPLUMBAĞALARI ÜREME ALANLARI
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ÖZET

Ulusal mevzuatımız ve Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış nesli tükenmekte olan deniz 
kaplumbağaları (Caretta caretta ve Chelonia mydas) türleri ve yumuşak kabuklu Nil Kaplumbağası (Trion-
yx triunguis) açısından Mersin Bölgesi 5 üreme alanını kapsadığından oldukça büyük bir öneme sahiptir. 
Uzun bir sahil şeridine sahip olan Mersin Anamur, Göksu Deltası, Alata ve Kazanlı gibi yuvalama potansi-
yeli yüksek 4 üreme alanına sahip olması yanında son üç yıldır izleme çalışmalarının devam ettiği 5. üre-
me kumsalı durumunda olan Davultepe kumsalının da büyük  öneme sahip olduğu belirlenmiştir (Ergene 
ve ark., 2009).  Mersin sahil şeridinde üreme kumsalı olarak ilan edilmiş olan bu kumsallar haricinde de 
yuvalama amaçlı deniz kaplumbağası çıkışlarının olduğu bilinmektedir (Baran ve Kasparek, 1989). Chelo-
nia mydas’ın üreme kumsalları Türkiye’nin  Doğu Akdeniz kıyılarında bulunmakta, Göksu Deltası ile başla-
yıp Samandağ’ a kadar uzanmaktadır. Mersin bölgesi 5 üreme alanına sahip olması yanında ‘’kritik olarak 
nesli tehlikede olan’’  Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) türünün  Akdeniz’de birinci derecede 
öneme sahip yuvalama alanı  Kazanlı olarak tanımlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mersin kumsalları, Chelonia mydas, Caretta caretta

1. GİRİŞ

Uygarlaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan  sanayileşmenin,  yapılaşmanın artması insan kaynaklı 
hava, su ve toprak kirliliği nedeniyle çevresel problemlerin gittikçe artmasına sebep olarak, yaşayan bir-
çok canlı türü üzerinde olumsuz etki yaratmakta ve nesillerini tehlikeye sokmaktadır. Dünyamızda bugün 
bilinen birbuçuk milyon canlı türü, biyoçeşitlilik içerisinde paylaşmış oldukları habitatlarda uyum içeri-
sinde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Jeolojik devirler boyunca sürekli değişen koşullar, canlıların 
bir kısmının yok olmasına bir kısmının ise günümüzdeki durumlarına gelmesine neden olmuştur. Gittikçe 
artan insan etkisi ise çok sayıda canlı türünün neslini daha fazla tehlike altına sokmaktadır. 

Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına düzenli olarak yuva yapan Caretta caretta (Linnaeus 1758) ve Chelonia 
mydas (Linnaeus 1758) olmak üzere iki tür deniz kaplumbağasının olduğu bilinmektedir (Hathaway 1972, 
Başoğlu 1973, Geldiay ve Koray 1982, Geldiay ve diğ. 1982, Geldiay 1983, 1984, Groombridge 1990, Baran 
ve Kasparek 1989, Baran 1990, Baran ve diğ. 1992, Türkozan ve diğ. 2003, Canbolat 2004a). Her iki tür de 
nesli tehlike altında olan türler arasında değerlendirilmektedir (IUCN 2010). 

Tüm Akdeniz’de yılda ortalama 350-1750 C. mydas yuvasının 115-580 dişi birey tarafından yapıldığı 
tahmin edil-mektedir (Kasparek ve diğ., 2001). Broderick ve diğ., (2002)’ne göre ise tüm Akdeniz’de yılda 
339-360 C. mydas  ve 2280-2787 C. caretta bireyinin yuva yaptığı belirtilmektedir. Akdeniz için Kıbrıs, 
Yunanistan, İsrail, Tunus ve Türkiye’den kaydedilmiş yıllık sayılar temel alındığında sezon başına düşen 
C. caretta yuva sayısı 3375 ile 7085 arasında değişmektedir (Ortalama 5031 yuva / sezon) (Margaritoulis 
ve diğ., 2003). Türkozan ve diğ., (2003), Türkiye’deki 20 kumsalda C. caretta’nın yılda ortalama 1267 yuva 
yaptığını hesaplamışlardır. 

Oruç ve diğ. (2003)’nin belirttiğine göre Baran ve Kasparek (1989), Kasparek ve diğ. (2001), Broderick 
ve diğ. (2002) ve Türkozan ve diğ. (2003)’nin yuvalama verileri göz önünde bulundurulduğunda, Akde-
niz’de bulunan C. caretta populasyonunun yaklaşık % 25’i, C. mydas populasyonunun ise % 50’sinden 
fazlası Türkiye’de yuvalamaktadır. 

Bu iki türün korunması yönünde ülkemiz sahillerinde yapılan çalışmalarla yuvalama yoğunluğu açı-
sından önemli 21 üreme kumsalı tespit edilmiştir (Türkozan ve Kaska, 2010). Bu üreme kumsallarından 
Mersin ili sınırlarında yer alan 4 (Anamur, Göksu Deltası, Kazanlı, Alata) kumsalda süre gelen kısa veya 
uzun dönemli populasyon çalışmaları bulunmaktadır (Baran ve Kasparek 1989, Oruç ve diğ. 2003, Ay-
mak ve diğ. 2005, Ergene ve diğ. 2006; Ergene ve diğ., 2009). 
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Nesli tehlikede olan deniz kaplumbağaları ve  ülkemiz biyozenginliğinin sürdürülebilirliği açısından 
Mersin bölgesi  kumsallarının özelliklerinin bilinmesi  ve korunması önem taşımaktadır. Özellikle yeşil 
deniz kaplumbağası için önemli kumsallar bu bölgede toplanmaktadır.  

2.BULGULAR

2.1. Mersin Bölgesi Üreme Kumsalları

2.1.1. Anamur Üreme Kumsalı

Mersin ili, Anamur ilçesinin kuzey-doğu ile güney-batısı boyunca yer alan Kumsal yaklaşık 13 km uzun-
luğundadır. Alan, güneyde Anamur Burnu ve kuzeyde Pullu Orman Kampı ile sınırlandırılmıştır (Oruç ve 
ark., 2003) (Şekil 1). Anamur kumsalı 1990 yılında 146 yuva sayısı ile tanımlanırken,  2007 yılında 915 yuva 
belirlenmiştir (Uçar 2009) (Şekil 1).  

Çalışmanın yapıldığı üreme kumsalının sınırları batıda koordinatları N 36  01 198  E 32   48  216 olan 
Ören (Anamurium) ile doğuda koordinatları N 36   05   261 - E  32   54   861 olan Pullu plajı ile sınırlandırıl-
maktadır  (Ergene ve ark. 2007, Uçar, 2009). Kumsal 4 alt bölgeye ayrılarak incelenir (Oruç ve ark., 2003; 
Ergene ve ark,2007; Uçar 2009) Bunlar:

I. Bölüm:   Ören (Anamurium)- Sultan Çayı (Sultansuyu) arası 

II. Bölüm:   Sultansuyu – Dragon  (Kocaçay) Çayı arası 

III. Bölüm: Dragon (Kocaçay) Çayı - Mamure kalesi arası 

IV. Bölüm:  Mamure kalesi – Pullu Orman kampı arası

Tablo1. Anamur Kumsalının yıllara göre yuva sayısı

Yıl
Kumsal 

uzunluğu 
(km.)

Yuva sayısı Yuva Yoğunluğu 
(Yuva/km.) Literatür

1990 11 km. 146 yuva 13,2 yuva/ km. Baran ve ark., (1992) [37].  

1994 4,1 km. 194 C .caretta  1 Chelonia mydas (47 yuva/ km.) Yerli ve Demirayak, (1996) [14]

1996 12 km. 187 yuva C. caretta
2 yuva Trionyx triunguis 15,6 yuva/km. Yerli ve Canbolat,     (1998) [108]

2006 12,7 km.
674 yuva Caretta caretta 
1yuva Chelonia mydas

4 yuva Trionyx triunguis
53,07 yuva/ km.   

C. caretta
Uçar, 2009

Uçar ve Ergene., 2008Ergene ve 
ark., 2007

2007 12,7 km. 907 yuva Caretta caretta
8 yuva Trionyx triunguis

71,42 yuva/ km.   
C. caretta

Uçar, 2009
Uçar ve Ergene., 2008

Anamur kumsallarında özellikle 3. bölge olan Dragon Çayı - Mamure Kalesi arası dikkatle korunması 
gereken bir alandır. Tüm alan içerisinde bu bölümde 2006 yılında 303 yuva ve 2007 yılında 441 yuva tes-
pit edilmiştir  (Ergene ve Uçar, 2008;Uçar 2009). 

2006 üreme sezonunda Mamure Kalesi - Pullu Orman Kampı arasında (III. Bölüm) Sultan Çayı (Sultan-
suyu) - Dragon Çayı (Kocaçay) arasındaki bölgede Trionyx triunguis türüne ait 3 yuva tespit edilmiştir.  
2007 yılında ise Mamure Kalesi ve Dragon Çayı (Kocaçay) arasında (III. Bölüm) 6 yuva, Aslıhan (I. Kanal) 
- Sultan Çayı (Sultansuyu) arasında 2 yuva saptanmıştır.  

Şekil 1. Anamur kumsalı ve yuva yoğunluğu

2.1.2. Göksu Deltası Üreme Kumsalı

Mersin merkeze yaklaşık 80 km uzaklıkta toplam alanı yaklaşık 15 000 hektar olan 10.000 km² ‘lik 
havzaya sahip Göksu Irmağı’nın Silifke-Taşucu arasında denize açıldığı bölge Göksu Deltası olarak tanım-
lanır (Şekil 2). Göksu Nehri’nin batısında iki lagün olan Paradeniz ve Akgöl yer alır. Sulak Alan özelliğini 
deltaya kazandıran Doğu Akdeniz havzasının en büyük ırmağı olan ve uzunluğu 250 km’ye varan Antik 
çağda Cleadnos adıyla anılan Göksu Nehri’dir. Göksu Deltası, Çukurova Deltası‘ndan sonra Türkiye‘nin 
Akdeniz kıyılarındaki en büyük ikinci deltasıdır. Ramsar Sözleşmesi ile 1994 yılında korunan sulak alan-
lar kapsmına alınmış, 1996 tarafından I.derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir.  

Şekil 2. Göksu Deltası

Göksu Deltası kumsallarında 2004 yılında 137 C. caretta yuvası belirlenirken 2008 yılında 102 C.caretta 
ve 11 C.mydas yuvası (Durmuş, 2008); 2009 yılında 107 C.caretta ve 14 C.mydas yuvası (Canbolat, 2009) ve 
2010 yılında 185 yuva olarak belirlenmiştir (ÖÇK, 2010)  (Tablo 2) . Kumsal 33 km.’lik çok geniş bir alanı 
kaplamasına rağmen predasyonun denetlenmesi oldukça zordur. Bu nedenle denize ulaşan canlı yavru 
sayısı düşüktür. 

Tablo 2. Göksu Deltası yıllara göre yuva sayısı

Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Yuva 
sayıları 

Tür
137
14 

151
3 

107
12

122
4

102
11

107
14

185
23

Cc 
Chm

2.1.3. Alata Üreme Kumsalı

Alata Mersin’e 20 km.  Erdemli ilçesine 3 km’lik mesafede olup 4000 dekarlık alana sahip Alata Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü içersinde yer almaktadır. Kumsal 2000 yılından bu yana I. Derece Doğal 
Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Alata üreme kumsalı 3 km uzunluğunda olup özelliklerine göre 4 bölgeye 
ayrılarak incelenmektedir (Tablo 3, Şekil 3), (Ergene ve ark.2006, Ergene ve ark,2009).

Tablo 3.  Alata kumsalının bölgelere göre özellikleri 



130 131

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

Şekil 3. Alata kumsalı

Alata kumsalı 18. üreme alanı olarak tanımlanması (Aymak ve ark., 2003;Ergene ve ark.,2005) ile bera-
ber 2002 yılından itibaren 2011 yılı da dahil düzenli olarak çalışılmıştır (Tablo 4). Düzenli çalışmalarla her 
geçen yıl alınan önlemler kumsalda gelişmeler olmasına yol açmıştır. 

Tablo 4. Alata kumsalı yıllara göre yuva sayısı

Yıllar 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Yuva 
sayıları 

Tür
27
 134

32
121

26 
20

16
198

25
61

12
74

38
172

19
172C.c 

C.hm

Türkiye’nin Doğu Akdeniz kıyılarında C.mydas için önemli olan Kazanlı, Akyatan ve Samandağ yuva-
lama kumsallarına (Baran ve Kasparek 1989) ek olarak Alata Kumsalı da bu tür için önemli bir yuvalama 
kumsalıdır (Aymak ve diğ. 2005, Ergene ve diğ. 2006, Ergene ve ark. 2009).

2.1.4. Kazanlı Üreme Kumsalı

Chelonia mydas türü için Akdeniz’ in en önemli üreme alanı olarak tanımlanmaktadır (Kasparek, 1993).  
Mersin ili Kazanlı beldesindeki Kazanlı Kumsalı, doğusunda D–7 drenaj kanalı, batısında Soda Sanayii A.Ş. 
ve Kromsan bulunan 6100 m. uzunluğundaki bir sahildir (Şekil 4). Kumsal doğudan batıya doğru dört 
kısma ayrılarak incelenmektedir. Bunlar:

K1 bölgesi: D–7 drenaj kanalından Belediye Düğün Salonu’na kadar olan alandır. Uzunluğu 2860 m. 
kadardır (Başlangıç koordinatı: K 3648262 D 03447289 - Bitiş koordinatı: K 3648616 D 03445424). Bu 
kısım, kumsalın deniz-vejetasyon aralığı en geniş olan ve bu nedenle gel-git olayından en az etkilenen 
kısmıdır. 

K2 bölgesi: Belediye Düğün Salonu’ndan Kazanlı Lisesi yanındaki küçük dereye kadar olan 800 m.’lik 
kısımdır (Başlangıç koordinatı: K 3648616 D 03445424 - Bitiş koordinatı: K 3648677 D 03444891). 

K3 bölgesi: Kazanlı Lisesi’nin doğusundaki küçük dereden Soda Sanayii A.Ş.’nin doğu sınırındaki bekçi 
kulübesine kadar olan 920 m’lik kısımdır (Başlangıç koordinatı: K 3648677 D 03444891 - Bitiş koordinatı: 
K 3648691 D 03444444). Sahil genişliği doğudan batıya doğru daralmakta, belediye tarafından kiralan-
mış seraların önünde birkaç metreye kadar düşmektedir. Kum erozyonunun en yoğun görüldüğü alandır. 

K4 bölgesi: Soda Sanayii A.Ş.’nin bulunduğu ve yaklaşık uzunluğu 1520 m. olan kısımdır (Başlangıç 
koordinatı: K 3648691 D 03444444 - Bitiş koordinatı: K 3648677 D 03443430). 

Deniz kaplumbağalarının yuvalaması için uygun olmayan kumsal kesimi çıkarıldığında geriye 4580 
m.’lik kumsal kesimi kalmaktadır.

Şekil 4. Kazanlı Kumsalı

Kazanlı Kumsalı 1988 yılından 2011 yılına kadar üreme dönemlerinde düzenli olarak incelenmiştir ( 
Şekil ). 1988’ ten günümüze kadar olan etkin koruma çalışmaları ve alınan önlemlerle son yıllarda yuva sa-
yılarında dikkat çekici şekilde artış gözlenmektedir. Ancak bu artış  nesli tükenen bu canlılar için tehlike-
nin kalktığı anlamını taşımamaktadır. Kumsaldaki anaç ve yavru predasyonları yuva başarısını olumsuz et-
kilemektedir. Biyoçeşitliliğin korunmasındaki diğer en önemli etken gen çeşitliliğinin korunmasıdır. Son 
yıllarda araştırıcıların çoğu çalışmalarını bu yöne kaydırmışlardır (Güçlü et al, 2010, Türkozan etal , 2011)

                

Veri kaynağı; Sarıgul ve Langeveld (1988), Baran ve ark.  (1991), Baran ve ark.  (1992), Kasparek ve ark.,  (2001), 
Baran ve Kasparek (1989), Baran ve ark. (1992), Coley ve Smart (1992), Smart ve Coley (1990),  Durmuş (1998), Dur-
muş (1998), Yerli ve Demirayak (1996), Yerli  ve  Canbolat (1998c), Demirayak (1999), Medassett  (2000), Aureggi 
(2001), Baran ve ark. (2002), Canbolat (2004b), Elmaz ve Kalay (2006), Kasparek ( 2005), Ergene ve ark. (2006c), 
Durmuş ve Oruç (2007), Kurtulan  (2008), yayınlanmamış rapor; Ergene ve ark. (2009), Ergene ve ark (2010)

Şekil 5. Kazanlı Kumsalı yıllara göre yuva sayısı

2.1.5. Davultepe Üreme Kumsalı 

Mersin ili, Davultepe Belediyesi sınırları içerisinde, Mersin’e yaklaşık 15 km, kendisine en yakın Alata 
Üreme Kumsalı’na 17 km mesafede, kuzeydoğuda Kandak Deresi (K 36 43 446 D 34 30 336) ile güney-
batıda Kuğu sitesi (K 36 43 008 D 34 29 290) arasında yer alan ve yaklaşık uzunluğu 1,8 km olan kumsal 
araştırılmıştır (Şekil 6). Bu alanda daha önce Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı İl Çevre ve Orman Müdür-
lüğü tarafından işletilen, Orman İçi Dinlenme Tesisi, Mersin Valiliği’nin başkanlığını yaptığı Mersin Çevre 
Koruma Vakfı (MEÇEV) tarafından kiralanarak Davultepe 100. Yıl Tesisleri Halk Plajı ve Piknik Alanı olarak 
işletilmektedir (Şekil 6). Davultepe’ de Ergene ve ark. (2010) 2006 yılında yuva sayısını 23, 2009 yılında 
68 Ch mydas;  4 C. caretta; 2010 yılında 78 Ch mydas; 2 C. caretta  ve 2011 yılında ise 97 Ch mydas; 6 C. 
caretta  olarak belirlemişlerdir.

Şekil 6 . Davultepe 100. Yıl Kumsalı.
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Hem ülkemizde hem de Akdeniz’de bulunan deniz kaplumbağalarının populasyonlarının durumları 
hakkında daha doğru yorumlar yapabilmek için bu kumsal kesimlerinin yuvalama potansiyeline ilişkin 
düzenli verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu canlıların korunabilmesi için doğru çalışma yöntemleri ile kum-
sallarda yuvalamaları olumsuz etkileyen faktörler, alandaki yuvaların zamansal ve bölgesel dağılımı, pre-
dasyon, kafesleme, yapay ışıkların tespiti ve engellenmesi, halka yönelik eğitimlerle halkı da sürece dahil 
ederek  sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği sadece deniz kaplumbağaları açısından değil tüm canlı 
varlıklar açısından canlı türlerinin yaşam alanlarının korunması, biyolojik özelliklerinin bilinerek koruma 
stratejilerinin  oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Biyoçeşitlilik  ülkeler 
ve yaşayan halkı açısından bir zenginliktir.
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ESKİŞEHİR, AFYON VE KÜTAHYA BÖLGESİ SULAK ALAN 
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE TEHDİTLER

Doç. Dr. Naime ARSLAN

ÖZET

Türkiye, biyocoğrafik özellikleri ve Batı Palearktik Bölge’deki kuş göç yollarından ikisinin ülkemiz üze-
rinden geçmesi nedeni ile Sulak Alanlar bakımından Avrupa ve Orta Doğu’nun en önemli ülkelerinden 
biridir. Ülkemizde 1 milyon hektarı aşkın 250 civarında sulak alan mevcuttur. İç Anadolu Bölgesinde yer 
alan Eskişehir ve Afyon il sınırları içinde 2 tanesi A sınıfı olmak üzere 6 adet sulak alan bulunmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizdeki sulak alanları ve sahip olduğu biyolojik çeşitliliği tehdit eden 
en önemli unsurlar; tarım ya da yerleşim amaçlı kurutmalar, sanayi, tarım ve yerleşim alanlarından kay-
naklanan kirlenmeler, yabancı balık türlerinin aşılanması, sazlıkların yakılması, tahribi, kontrolsüz saz 
kesimi, ve su kuşları açısından ise yanlış ve aşırı avlanmadır. Ülkemizde Amik Gölü’de dahil olmak üze-
re, Gavur, Emen, Ladik, Avlan, Suğla, Kestel, Efteni ve Simav Gölleri ile Aynaz ve Karasız bataklıklarının 
kurutulmasıyla ortaya çıkan biyolojik, ekolojik ve sosyo-ekonomik sorunların uzantıları günümüze kadar 
yansımaktadır.

Bilindiği gibi Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Floristik ve Faunistik genel kriterleri içinde; bir 
sulak alan, endemik, nadir, nesli tehlikeye düşebilir veya tehlike altındaki bitki veya hayvan türlerini des-
tekliyorsa; bir bölgenin ekolojik ve genetik çeşitliliğini sürdürebilmek için özel bir öneme sahip ise” iba-
releri yer almaktadır. Sulak alanlarımız sayesinde sahip olduğumuz biyolojik çeşitlilik, diğer bir deyişle 
yaşayan biyolojik miraslarımız, henüz neye sahip olduğumuzun dahi farkına varamadan yok olmaktadır. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde, tüm sulak alanlarımızdaki endemik türlerin bir an önce ortaya konması 
ve gerekli koruma önlemlerinin alınması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sulak alanlar, Eskişehir, Afyon ve Kütahya.

GENEL YAKLAŞIMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sulak alanlar, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, 
denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su 
kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve tur-
biyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak kalan 
yerler olarak tanımlanır. Sulak alanlar, bulundukları bölgenin su rejimini dengelemeleri, iklimini stabilize 
etmeleri; tortu ve toksik maddeleri alıkoyarak ya da besi maddelerini kullanarak suyu temizlenmesine 
yardımcı olmaları; yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleri olmaları; zengin biyolojik 
çeşitliliğe sahip olmaları; sahip oldukları yüksek ekonomik değerden dolayı, bölge ve ülke  ekonomisine 
katkı sağlamaları, eğitim ve bilimsel çalışmalara olanak sağlamaları gibi pek çok işlev ve öneme sahiptir. 
Yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemleri olan Sulak alanlar, tropik ormanlardan sonra biyolojik 
çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. 

Daha önce de bahsedildiği gibi sulak alanların en önemli özelliklerinden biri de yüksek oranda biyolo-
jik çeşitliliğe sahip olmalarıdır. Biyolojik çeşitlilik kelime anlamı olarak; ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği, 
genetik çeşitlilik ve ekolojik olaylar (proses) çeşitliliğinin toplamı olarak ifade edilir. Sulak alanlar yapıları 
itibariyle, birbirinden çok farklı yapıda çok sayıda mikrohabitata sahip olmalarından dolayı, içerdikleri tür 
çeşitliliği de oldukça yüksektir. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde toplam büyüklüğü 2.000.000 hektarı aşkın 
(2.155.045 ha) 135 adet Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan bulunmaktadır. Bunun dışında Uluslararası 
kriterleri sağlamayan 500’ü aşkın sulak alan olduğu tahmin edilmektedir. Bu sulak alanlardan 6 tanesi 
(Acı Göl, Eber gölü, Akşehir Gölü, Karamık Sazlığı, Karakuyu Sazlıkları ve Balıkdamı Gölü) Eskişehir ve 
Afyon illeri sınırları içinde kalmaktadır (Tablo1). 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların ışığı altında Türkiye’de bilinen tatlısu balıklarından 78 tanesi Türki-
ye’ye endemiktir (bu oran Türkiye’nin bilinen tatlısu balık türlerinin % 31.5’ine denk gelmektedir). İçle-
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rinde Eber ve Acı Göl’ün de bulunduğu, İç Anadolu Bölgesinde yer alan sucul ekosistemlerde 23 endemik 
balık türü bulunmaktadır (Fricke ve ark., 2007). Eber Gölü’ne endemiği olan Alburnus nasreddini Battalgil, 
1943, IUCN kategorilerine göre koruma statüsünde bulunmamasına rağmen nesli ciddi boyutlarda teh-
like altında olan balık türüdür. Ayrıca, Turan ve ark. (2012) tarafından Sakarya Nehri’nden yeni bir balık 
türü, Gobio sakaryaensis, kaydedilmiştir. Sucul sistemlerimizden, özellikle de sulak alanlarımızdan yeni 
tür kayıtlarının yüksek olması, bu alanların önemini bir kez daha göstermektedir.

Fricke ve ark. (2007), Türkiye iç sularından belirlenebilen 78 endemik taksondan % 2,8’nin soyu tüken-
miş (EX) 25,7’si ciddi tehlikeye girmiş (CR) % 7,4’ü tehlike altında (EN), % 21,4’ü duyarlı-savunmasız (VU), 
% 2,8’i tehlikeye yakın (NT), % 30‘u eksik veri (DD), % 7,2’si değerlendirilmeyen ve sadece % 2,8 oranın-
daki taksonun ise en az tehlike (LC) düzeyinde olduğu rapor etmiştir. 

Sulak alanlar, kuş göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle Türkiye, pek çok kuş türü için anahtar ülke 
konumundadır. Ülkemizde yaklaşık 457 kuş türü olduğu bilinmektedir. Leylek, flamingo, kaşıkçı, uzunba-
cak, kılıçgaga, turna, balıkçıllar ve ördekler Türkiye’nin sulak alanlarında yaygın olarak görülmekte olan 
su kuşu türleridir.  

Tablo 1: Eskişehir ve Kütahya bölgelerinde yer alan sulak alanlar.

Sulak Alan Bulunduğu il/iller Alanı 
(hektar) Koruma Statüsü

1 Acı Göl Afyon, Denizli 836 YHKS (Yaban Hayatı Koruma Sahası)
2 Eber gölü Afyon 16800 DS (Doğal sit)
3 Akşehir Gölü Afyon, Konya 35300 DS (Doğal sit)
4 Karamık Sazlığı Afyon 4500 DS (Doğal sit)
5 Karakuyu Sazlıkları Afyon, Burdur 1581 YHKS (Yaban Hayatı Koruma Sahası)
6 Balıkdamı Gölü Eskişehir 1470 DS, YHKS Yaban Hayatı Koruma Sahası; Doğal Sit)

Tablo 1’de verilen 6 sulak alanın faunistik yapısı, su kalitesi ve tür çeşitliliği ile ilgili yapılmış çok sayıda 
çalışma bulunmasına rağmen (örneğin; Kıyak ve ark., 2004; Özen ve Korkmaz, 2005; Özyurt ve Tanatmış, 
2007; Fricke ve ark, 2007; Arslan ve ark., 2007; Özdemir ve ark., 2010; Saygılı ve ark. 2011; Turan ve ark. 
2012), tüm sucul omurgalı ve omurgasız endemik türlerin belirlenebilmesi ve koruma altına alınabilmesi 
için verilerimiz halen yetersizdir.

Sulak alanlarımızın biyolojik çeşitliliğinin tam olarak listeleyemediğimiz gibi, ülkemizde 1950’li yıllar 
da sıtma hastalığını önleme şeklinde başlayan kurutma çalışmaları, daha sonraki yıllarda tarım toprağı 
kazanmak amacıyla devam etmiş ve bu yıllar arasında; dünyaca tanınmış Amik Gölü de dahil olmak üzere, 
Gavur, Emen, Ladik, Avlan, Suğla, Kestel, Efteni ve Simav Gölleri ile Aynaz ve Karasız bataklıkları kurutul-
muş, dolayısıyla bu alanlarda yaşayan endemik türlerle birlikte, varlığını henüz belirlenmemiş olan yeni 
türlerimiz de yok olmuştur. Türkiye’nin zoolojik zenginlikleri arasında yer alan Anhinga rufa’nın (Yılanbo-
yunlu kuş) Amik gölünün kurutulmasıyla ortadan kalkması bunun tipik bir örneğidir. 

Kütahya’daki tek doğal göl olan Simav Gölü, 1967’de DSİ  tarafından sahada açılan drenaj kanalları ile 
kurutulmuş olup, göl alanındaki 5 km2’lik araziler Toprak Reform Müdürlüğünce çevredeki köy halkına 
tarımsal amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilmiştir. Simav Gölcük yayla merkezinde bir adet tabii göl 
mevcuttur ve bugün Kütahya’da sulak alan bulunmamaktadır. Yukarıda anlatılanlara benzer bir durumda 
Benzer bir durum Kütahya’nın Yedigöller olarak adlandırılan sucul ekosisteminde de yaşanmış, Yedigöl-
ler’de, Pisces, Amphibia, Reptilia ve Aves sınıfına ait toplam 19 familyaya bağlı 31 hayvan türünün yayılış 
gösterdiği kaydedilmiş olmasına rağmen (Özen ve Korkmaz, 2005; Arslan ve ark. 2011), bölge önce çöp 
depolama alanı olarak kullanılmış, daha sonrada doldurularak çok küçük bir sulak bölge bırakılmıştır.

Ülkemiz, sulak alanların korunması ve akılcı kullanımını sağlamak üzere geliştirilen ve 1971 yılında 
imzaya açılan Ramsar Sözleşmesine 1993 tarihinde taraf olmuş, sözleşme 23 yıllık bir gecikme ile, 1994 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin, ülkemizde uygulanmasını sağlamak amacı ile 2002 tarihinde 
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği yayımlanmış ve 2005 yılında da revize edilmiştir. 

Türkiye’de özellikle son yıllarda sulak alanların korunması ile ilgili olarak gösterdiği özen ve hassasiye-
tin sürdürülmesi, gerekli düzenlemelerin yapılarak duyurulması, ve en önemlisi de Sulak Alan bölgesinde 
yaşayan halkın koruma ve sürdürülebilirlikte yer alabilmesi için çevre halkı ile yerel toplantılar, paneller 
veya söyleşiler eşliğinde bilinçlenmesine yardımcı olunması gerekmektedir.  
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ISPARTA İLİ BALIK FAUNASININ SON DURUMU VE SORUNLARI
Doç. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 32500 Eğirdir/ Isparta

Isparta ili Göller Bölgesi olarak bilinen Anadolu’nun güneybatısında yer alır. İl sınırları içerisinde; ül-
kemizin en büyük tatlısu göllerinden Beyşehir Gölü’nün bir kısmı, Eğirdir,  Kovada ve Gölcük Krater Gölü 
ile 1992 yılında yapılan Karacaören I Baraj Gölü bulunur. Ayrıca, Antalya Körfezine dökülen en önemli 
akarsulardan Köprüçay ve Aksu ırmakları Isparta sınırlarındaki kaynak sularından beslenir. Ülkemizin en 
önemli içsu kaynaklarından olan Eğirdir Gölünde ilk ihtiyofaustik çalışmanın 1933 yılında, ilk limnolojik 
çalışmanın ise 1950’li yıların başında başladığı anlaşılmaktadır. Beyşehir Gölü balık faunası dikkate alın-
madığında, Isparta il sınırlarındaki ihtiyofaunistik çalışmanın başladığı 1933’ten günümüze kadar yapılan 
araştırmalarda; 15’i yerli, 8’i yabancı olmak üzere 23 balık taksonu tanımlanmıştır. Bu balıklardan 8’i Ana-
dolu, Capoeta pestai (Eğirdir bıyıklısı, siraz), Pseudophoxinus egridiri (Eğirdir otsazanı), Pseudophoxinus 
handlirschi (Kavinne) ve Seminemacheilus ıspartensis (Isparta çöpçübalığı) olmak üzere 4’ü ise Isparta’nın 
yerel endemik türleridir. Endemik tür çeşitliliğinin yüksek olduğu bölge içsularında, yerel endemiklerin 
oranı % 29’dur. Bu türlerden P.handlirschi’nin 1970’li yılların başlarında Sander lucioperca (Sudak)’nın pi-
sivor etkisi sonucu neslinin tükendiği (EX) belirlenmiştir. Carassius gibelio (Gümüşi havuzbalığı), Alburnus 
cf. chalcoides (İnci balığı, Gümüş), Knipowitschia caucasica (Küçük kayabalığı), Atherina boyeri (Gümüş ba-
lığı), Gambusia affinis (Sivrisinek balığı), Gambusia holbrooki (Sivrisinek balığı) ve Pseudorasbora parva 
(Çizgili sazancık)  ise ilin yabancı (egzotik) türlerdir. Bu türlerden yerli faunaya en yıkıcı etkiyi S. lucioper-
ca’nın verdiği, en yayılımcı türün ise C. gibelio olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Isparta içsuları, ihtiyofauna, endemik tür, yabancı (egzotik)tür.

İSTANBUL İLİ İÇ SU BALIK BİYOÇEŞİTLİLİĞİ
Doç. Dr. Müfit ÖZULUĞ

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Vezneciler 34134 İstanbul 

Ülkemizin tatlı su balık faunasının ortaya çıkarılması konusunda ilk çalışma 1835 yılında yapılmış, gü-
nümüze kadar çok sayıdaki yerli ve yabancı araştırıcı tarafından bu çalışmalara devam ettirilmiştir. Yapı-
lan çalışmalar ülkemiz iç su balık çeşitliliğinin oldukça zengin olduğunu göstermektedir. 2000 yılından 
günümüze kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde Anadolu iç sularından yaklaşık 30 yeni balık türünün 
bildirildiği görülmektedir. 

Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumunda olan İstanbul şehri iç sular bakımından önemli bir çeşit-
liliğe sahiptir. İstanbul İlindeki su kaynakları incelendiğinde dere, göl, lagün ve barajların yer aldığı çeşitli 
su kaynaklarının olduğu görülmektedir. İstanbul ilinin bu çeşitli iç su kaynaklarında Trakya ve Anadolu 
balık faunasından birçok balık türü yaşamaktadır. Günümüzde canlı çeşitliliğini tehdit eden unsurların 
başında artan insan nüfus bulunmaktadır. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul’daki iç suların birço-
ğu içme ve kullanma suyu ihtiyacına hizmet etmektedir. Şehirleşme süreci içerisinde kimi su kaynaklarına 
müdahale edilerek ekolojik şartları değiştirilmiş, kimileri de kirlenmenin etkisi altında kalmıştır. Günümü-
ze kadar çeşitli araştırıcılar tarafından İstanbul ili su kaynaklarındaki balık türleri üzerinde araştırmalar 
yapmışlardır. Bu çalışma ile günümüze kadar İstanbul ili iç sularında yaşayan balık türleri üzerine yapılmış 
çalışmalar derlenerek; mevcut balık biyoçeşitliliğinin son durumu ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır.

Yapılan bu araştırma sonucunda İstanbul ili iç su kaynaklarının büyük bir çoğunluğunda, 49 adet balık 
türünün yaşadığı bilgisine ulaşılmış ayrıca Danamandıra Gölü ve Alibeyköy Barajı’nda yaşayan balık türle-
ri hakkında da ilk bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Balık, Biyoçeşitlilik.

İSTANBUL’UN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNE KATKILAR: 
OSTRACODA (CRUSTACEA)FAUNASI

Yrd. Doç. Dr. Oya ÖZULUĞ
İstanbu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyioloji Bölümü.

Biyolojik Çeşitlilik Denizel, karasal ortamlar da olduğu kadar iç sularımızda da önem taşımaktadır. 
Tatlı Su ortamlarında bulunan omurgasızların çeşitliliği bulundukları su ortamlarının kalitesi ve özellik-
leri hakkında da bizlere bilgi vermektedir. Bu amaçla sistematik alanda yapılan çalışmalar sahip olduğu-
muz çeşitliliğin anlaşılması için önemlidir. Bu çalışmada CaCo₃ yapıda, iki parçalı kabukları olan tatlı su, 
deniz ve acı sular gibi farklı ortamlarda yaşayabilen ve suların ekolojik özelliklerine göre seçici davran-
masından bazı ekolojik alanlarda bioindikatör olarak kullanılabilen Ostracodlar obje olarak seçilmiştir. 
Mevcut çalışmalar incelenerek İstanbul il sınırları içinde bulunan Terkoz, Büyükçekmece Ömerli Baraj 
gölleri, Küçükçekmece lagünü, Danamandıra gölü, İstanbul Bendleri (Ayvad bendi, Kömürcü bendi, Ay-
valık bendi, Büyük bend, Topuzlu bendi) ve Büyükçekmece gölüne su getiren Karasu deresi ve kollarına 
ait Ostracoda (Crustacea) faunasına ait türlerinin listesi oluşturulmuştur. Buna göre 14 çalışmada be-
lirlenen Ostracoda’ya  ait 61 tür; Aurila prasina, Callistocythere rastrifera, Candona neglecta, Candona 
sanociensis, Candona weltneri, Candonopsis kingsleii, Candonopsis scourfieldi, Cypretta dubiosa, Cypria op-
htalmica, Cytheretta adriatica, Cyprideis torosa, Cypridopsis vidua, Cypris pubera, Darwinula stevensoni, 
Eucypris hamadensis, Eucypris inflata, Eucypris lilljeborgi, Eucypris pigra, Eucypris virens, Fabaeformiscan-
dona balatonica, Fabaeformiscandona breuili, Fabaeformiscandona fabaeformis, Herpetocypris chevreuxi, 
Heterocythereis albomaculata, Heterocyprideis sorbyana, Heterocypris incongruens,  Heterocypris salina, 
Ilyocypris biplicata, Ilyocypris brady,  Ilyocypris decipiens, Ilyocypris divisa, Ilyocypris getica, Ilyocypris gibba 
, Ilyocypris inermis, Ilyocypris salebrosa, Leptocythere rara, Limnocythere inopinata, Loxoconcha stellifera, 
Loxoconcha bairdi, Loxoconcha immodulata,  Loxoconcha tamarindus, Notodromas persica, Paralimnocyt-
here relicta, Physocypria kraepelini, Plesiocypridopsis newtoni, Potamocypris arcuata, Potamocypris  fallax,  
Potamocypris fulva, Potamocypris unicaudata,  Potamocypris variegata, Potamocypris  villosa, Potamocy-
pris zschokkei,  Prionocypris zenkeri, Pseudocandona compressa,  Pseudocandona eremita, Pseudocandona 
marchica, Pseudocandona sucki, Psychrodromus olivaceus,Tonnacypris lutaria,   Tyrrhenocythere amnicola, 
Urocythereis britannica dır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Tatlu kaynakları, Ostracoda.



140 141

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

KOCAELİ İLİ’NİN TATLISU BALIKLARI
Dr. Özcan GAYGUSUZ1*, Yrd. Doç. Dr. Hamdi AYDIN2, 

Doç. Dr. Ali Serhan TARKAN3, Araş.Gör. Nildeniz TOP3, Dr. Zeynep DORAK1 
1İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No:200 Laleli Fatih-İstanbul.

2Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksek Okulu, Karamürsel-Kocaeli.
3Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kötekli-Muğla

Küresel iklim değişikliği nedeniyle tüm dünyada yağış rejimleri değişmektedir. Ani sel baskınları, uzun 
süren veya beklenmeyen kuraklıklar nedeniyle tüm canlı varlığı ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmak-
tadır. Küresel iklim değişikliğinin yanı sıra akarsu ve göl havzalarında tarım alanı elde etmek için sulak 
alanların kurutulması; evlerde, sanayide ve tarımda kullanılan suların arıtılmadan içsu ortamlarına ve de-
nizlere boşaltılması, istilacı türlerin insan vasıtası ile taşınması ve yeni ekosistemlere aşılanması gibi fak-
törler canlı varlığını ciddi derecede tehdit etmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen canlılar var olma 
mücadelelerine devam etmektedirler. Günümüzde halen keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen yeni canlı 
türleri bulunmaktadır. Bulunduğu coğrafik konum itibari ile biyoçeşitlilik anlamında oldukça zengin bir 
faunaya sahip olan Türkiye’de özellikle son dönemde artan çalışmalar sonucunda içsularımızda yaşayan 
yeni balık türleri bulunmuştur ve bulunmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, Kocaeli İli’nde çoğunlukla 
gölet ve rezervuarlar ile bunları besleyen dereleri içeren 14 farklı sahada 2009, 2010 ve 2011 yıllarının 
Mayıs ayında gerçekleştirilen avcılık çalışmaları elektroşoker ve galsama ağları yardımıyla ile gerçekleşti-
rilmiş ve bölgenin içsu balık faunası tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 3 örnekleme döneminde 7 familyaya 
ait 25 balık türü elde edilmiştir. Yakalanan balık türlerinden 3 tür Türkiye’ye endemik ve 6 tür ise yabancı 
türdür. Ülkemiz ve Kocaeli için önemli olan bu içsu türlerinin varlığı aşırı avcılık, habitat kaybı, kirlilik, isti-
lacı türlerin girişi gibi nedenlerle tehdit altındadır ve hatta bazı türler ciddi risk altındadır. Sürdürülebilir 
bir gelecek için tüm doğal varlıklarımızla beraber en başta su kaynaklarımızı ve biyoçeşitlilik zenginliği-
mizi korumamız gerekmektedir. Tatlı su ekosistemlerinin sağlık göstergeleri açısından hidrolojik, fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik verilerin sürekli izlenmesi ve kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu sayede 
doğal ortamda meydana gelebilecek değişimlerin takip edilmesi ve karşılaşılacak olumsuz durumlara 
karşı önlem almak daha kolay olacaktır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak tüm canlılar için bir haktır.

Anahtar Kelimeler: Habitat Kaybı, İçsular, İstilacı türler.

SULAK ALAN YÖNETIM PLANLARINDA HIDROLOJI
Harun AYDIN1, Hüseyin KARAKUŞ2, Burhan Teoman MERİÇ3

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Çevre Müh., Böl., 65080, Van
2 Dumlupınar Üniversitesi, Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl., 43100, Kütahya

3 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen. Müd., Söğütözü, 06560, Ankara 

Eski çağlardan beri, akarsu vadileri ve onlarla birlikte oluşan taşkın ovaları insanlar için yerleşim mer-
kezleri oluşturmuşlardır. Bugün bile, geçmişin büyük uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olan Mezopotam-
ya, Mısır, Nijer, İndus, vb. vadilerindeki sulak alanlar, üzerinde veya yakınında yaşayan insanlar ve canlılar 
için sağlık, refah ve güvenlik sağlamaktadır. Bununla birlikte dünyamızda suyu kullanma ve kontrol al-
tına alma isteği, yukarıda belirtilen hayati nedenlerden dolayı insanlık tarihinin başlangıcından beri var 
olmuştur. Gün geçtikçe suya talebin arttığı dünyamızda, sürdürülebilir sulak alan yönetim planlarının 
hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Sulak alan yönetim planlarının temelini oluşturan suyun yönetiminde; 
bu sistemlere bağımlı canlıların optimum ihtiyaçlarını karşılaması, sistemlerin fiziksel yapısı ile örtüşme-
si, sistemin içinde yer aldığı coğrafik, iklimsel, jeolojik ve hidrojeolojik yapının dikkate alınması, vb. gibi 
bileşenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alan ve her 
sulak alana özel hidrolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ülkemizin farklı 
coğrafi kesimlerinde (Kızılırmak Deltası, Akyatan ve Tuzla Lagünleri, Işıklı-Gökgöl Sistemi) yer alan sulak 
alan sistemlerinin yönetim planları kapsamında gerçekleştirilen hidrolojik çalışmalar değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: hidroloji, sulak alan, sürdürülebilir su yönetimi, yönetim planı. 

KIŞ MEVSİMİNİN BURDUR GÖLÜNDE KUŞLAR İÇİN EKOLOJİK ÖNEMİ
Özgün SÖZÜER1, Lale AKTAY2

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilimdalı Yüksek Lisans Öğrencisi, 2Uzman Biyolog

Burdur Gölü’nün acı bir göl olması ve özellikle kışın donmaması, gölü ekolojik açıdan daha önemli bir 
hale getirmektedir. Özellikle çevredeki tatlı su gölleri donduğunda bu önem daha da artmaktadır. 

Gölün tarihteki adı Askania’dır. Büyük İskender M.Ö. 334’te Perslere karşı seferi sırasında M.Ö. 333’te 
Askania gölünün yakınından geçerken Sagalasos’tan Kelainai/apameia (Dinar) yönüne gitmekteydi. Fla-
vius Arianas bu yolculukta İskender’in Askania’nın yanından geçtiğini söylüyordu ki bu nokta bugünkü 
Keçiborlu civarlarıdır.(bknz. Harita) Bu da bize o tarihlerde gölün bugünkünden çok daha geniş olduğunu 
göstermektedir. Gölün acı bir göl olması tarih boyunca insan yerleşimleri üzerinde de etkili olmuş ve göl 
çevresindeki insanların bu tuzluluk yüzünden denize ihtiyaç duymadıkları tarihsel metinlerde de geç-
mektedir. Bugün gölün tuzluluğu kendisini besleyen tatlısu kaynaklarının azalması ve yer yer kuruyup 
yok olması yüzünden giderek artmaktadır. Bu da konuyu doğa koruma ve insan etkileri açısından daha da 
ilginç ve karmaşık bir hale getirmektedir.

Göl ve çevresinde kış ortası su kuşu sayımları (KOSKS) ve halen düzenli olarak Dikkuyruk (Oxyura leu-
cocephala) sayımları yapılmaktadır. (Grafik 1) 

Grafik 1: Sakarmeke hariç diğer türlerin dağılımı

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) için Soğanlı Sazlığı’nda küçük bir üreme potansiyelinin olabileceği 
tahmin edilmekte ise de burada öncelikle kışlama üzerinde durulmuştur. Dikkuyrukların geliş rejimle-
rine baktığımızda bunun birden bire değil, aşamalı olduğu görülmektedir ve hangi çevresel unsurların 
etkisinde olduğu daha iyi araştırılmalıdır. Ancak kuşların geliş rejimlerinin sadece göl çevresindeki lokal 
etkilerle açıklanması mümkün görünmemektedir. (Grafik-2)

Burdur Gölü’nün kış mevsimindeki ekolojik etkileri çok boyutlu ve derinliklidir. Burdur Gölü etrafın-
daki yırtıcı kuşlar detaylı olarak gözlenmiştir. Gol çevresinde 29 yırtıcı turu gözlenmiştir. Kış mevsiminde 
Burdur Gölü etrafında anlamlı bir yırtıcı kuş yoğunluğu görülmektedir. Kışın göl çevresinde yırtıcı kuşlar 
için kışlayan su kuşlarından kaynaklanan bir besin bolluğu söz konusudur. (Grafik-3)
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Grafik 2: 2012 yılında kışlayan dikkuyrukların göle geliş seyri

Grafik 3: Grafikte Burdur gölü çevresindeki yırtıcı kuşların mevsimlere göre dağılımı görülmektedir. Yaz ve kış 
mevsimi arasındaki fark oldukça dikkat çekicidir.

Bu bildiride gölün özel koşulları sayesinde canlılara sağladığı endemizm yerine kışın sağladığı ekolojik 
avantajlardan bahsedilmiştir.
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VAN GÖLÜ İNCİ KEFALININ ÜREME GÖÇÜ VE KORUMA ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. Mustafa SARI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 65080 VAN

ÖZET

Van Gölü, tuzlu-sodalı suları ve original biyoçeşitliliği ile dünyada ilginç bir ekosistemdir. Göl suları 
yüksek derecede sodalı (pH 9.8) ve tuzlu olduğu için soda gölü olarak bilinir ve gölde ne tatlısu balıkları 
ne de deniz balıkları yaşayamaz. Sadece Van Gölü inci kefalı (Chalcalburnus tarichi) olarak bilinen sazan-
gillerden bir balık yaşar. İnci kefalı ortalama 19.5 cm boya ve 80 g ağırlığa sahiptir. İnci kefalı göçücü bir 
türdür. Yaşamını gölde sürdürmesine rağmen ilk baharda (Nisan-Haziran) göl çevresindeki akarsulara 
üreme göçü yapar. Yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar göle döner. Balık göç esnasında önüne çıkan 
doğal ve yapay engelleri aşmak için çaba sarf etmektedir. İnci kefalı, Mayıs-Haziran aylarında göl çev-
resindeki akarsulara, özellikle Erciş-Deliçay’a öyle yoğun bir göç yapar ve engelleri aşmak için o kadar 
büyük çaba sarf eder ki çıplak gözle yüzlerce inci kefalını bir şelaleciği aşmak için aynı anda atlarken 
görmek mümkündür. İnci kefalının avcılığı eskiden beri bu üreme göçü esnasında yoğunlaşmıştır. Bu tarz 
avcılık, aşırı avcılığa sebep olmuş ve bu yüzden üreme dönemi balıkçılığını azaltmaya yönelik olarak bazı 
çalışmalar yapılmıştır. Son yıllarda yürütülen bu çalışma sonucunda üreme dönemi balıkçılığı son 10 yılın 
en alt seviyelerine inmiş olmasına rağmen hâlen devam etmektedir. Göl çevresinde 14 bin insan geçim 
kaynağını oluşturan inci kefalının sürdürülebilir balıkçılığa kavuşturulması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 
Doğa Gözcüleri Derneği tarafından koruma çalışmaları yapılmaktadır. Bu koruma çalışmaları sonucunda 
kaçak avcılık oranı on yıl içinde % 60 azaltılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, İnci kefalı, Chalcalburnus tarichi

THE REPRODUCTION MIGRATION OF THE PEARL MULLET OF LAKE VAN
AND CONSERVATION STUDIES

ABSTRACT

The Lake Van is a interesting ecosystem in the world that its water contain saline-soda and has origi-
nal biodiversity. Lake has highly alkaline and salty water. Because of this, lake that has 9.8 pH is known 
as alkaline lake and not suitable for either freshwater fish or marine fish. There is only one type of fish 
lives in the lake known as pearl mullet, (Chalcalburnus tarichi), which is a member of cyprinidae family, 
its mean fork length 19.5 cm and mean weight 80 g approximately. Pearl mullet is an immigrant type 
fish that normally lives in lake water, but at the reproduction period (April-June) immigrates to the sur-
rounding freshwater rivers. After the reproduction period, they return to the lake. Fish struggles hard to 
defeat both natural and artificial barriers during the migration period. In some cases it can easily over-
come small barriers on its way while in some others it struggles desperately to go over the regulator 
walls 2-3 m high. May-June period when pearl mullets migrate to rivers around the lake and struggle so 
hard to defeat barriers on the way, it is possible to see hundreds of them jumping over the small falls 
at the same time. Pearl mullet fishing is done most part of catching during the spawning migration in 
April-June. This type of fishing is caused to over fishing, that is why some studies were done related with 
reduction of this type fishing ratio into total fishing. Nowadays, reproduction fishing ratio is decreased 
the smallest level for last ten years into total fishing, although it is continue.  

The University of Yuzuncu Yil and The Nature Observers Society continues its conservation efforts 
for achievement of sustainable pearl mullet fishery which is currently the main source of income for 
14,000 local people living around the lake. As a result of these efforts, illegal fishing has been decreased 
by 60% in the last 10 years. 

1. GİRİŞ

İnci kefalı, tuzlu-sodalı sulara sahip Van Gölü’nde yaşayabilen endemik tek balık türüdür. Van Gölü, 
3712 km2 yüzey alanı, 171 m ortalama ve 451 m maksimum derinliğe sahip, denizden 1648 m yükseklik-



144 145

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

te Türkiye’nin en büyük gölüdür. Suları yüksek derecede sodalı ve tuzludur. Bu su yapısı göle bir “soda 
gölü” özelliği kazandırmaktadır. Göl suyunun pH değeri 9.8 civarında  tuzluluğu ise % 0.19 olarak bildiril-
mektedir (Kempe et al., 1978).Gölün biyolojik çeşitliliği hem tatlı hem de tuzlu sulardan önemli derece-
de farklılık göstermektedir. Gölün fitoplankton varlığı Diatome, Bacteriophyta, Cynophyta, Chlorophyta, 
Flagellata ve Phaeophyta gruplarına ait 103 tür, zooplankton varlığı ise Rotatoria, Cladocera ve Copepoda 
gruplarına ait 36 türden oluşmaktadır (Selçuk 1992). Gölde balık olarak sadece Cyprinidae familyasından 
bir tür olan inci kefalı (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) yaşamaktadır. İnci kefalı göçücü bir türdür. 
Gölde yaşamasına rağmen üremek için göle sularını boşaltan akarsulara göç eder ve üreme sonrasında 
tekrar göle döner. 

İnci kefalının avcılığı ve balıkçılık yönetimine ilişkin ilk bilgiler Van Gölü çevresine seyahat eden gez-
ginlere aittir. Gezginler içinde en ayrıntılı bilgiyi Evliya Çelebi (17. yy) vermektedir. Melik Ahmet Paşa ile 
birlikte Van’a gelen Çelebi, gölden Van Deryası olarak bahsetmekte olup, bu gölde bir cins balık yaşadı-
ğını; bu balığın senede bir ay Bendi Mahi çayına sürü ile göç ettiğini, balıkların göle dönüşte defterdar 
tarafından avlattırılarak tuzlandığını, bu balıkların İran, Nahcıvan ve Azerbaycan taraflarına götürülerek 
satıldığını, senede 900 yük akçe gelir sağlandığını ve bu gelirin göl çevresindeki kale askerlerine dağıtıl-
dığını ifade etmektedir (E. Çelebi, 17. yy). İnci kefalını biyolojisine ilişkin ilk ayrıntılı çalışma Akgül (1980) 
tarafından yapılmış olup, Danulat and Selçuk (1992) ve Danulat and Kempe (1992) tarafından daha önce 
üzerinde durulmayan bazı fizyolojik özellikler ve biyolojisine ilişkin parametreler açıklanmıştır. Arabacı 
(1995) tarafından üreme göçü esnasındaki fizyolojik değişim, Çetinkaya vd (1995) tarafından inci kefalı 
avcılığında kullanılan ağların bazı seçicilik özellikleri araştırılmıştır. Sarı (1997a), inci kefalının stok mikta-
rını tahminleyerek, mevcut balıkçılık yönetim esaslarını ortaya koymuş ve alternatif bir balıkçılık yönetim 
modeli önermiştir. Sarı (1997b) inci kefalı avcılığında kullanılın ağların seçiciliği, Sarı ve Tokaç (1997) Van 
Gölü balıkçı teknelerinin teknik özellikleri, Sarı ve Arabacı (1997) inci kefalının üreme biyolojisi, Sarı ve 
İpek (1997) uydu görüntülerinden yararlanarak Van Gölü’nde yeni balıkçılık alanlarının belirlenmesi, Sarı 
ve Tokaç (2000) inci kefalı avcılığında kullanılan ağların av verimleri ile ilgili araştırmalar yapmışlardır. 

1997 yılından başlamak üzere Van Gölü’nde balıkçılığın yönetilmesinde teknolojik yaklaşımlar öne 
çıkmaya başlamış olup, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde bu amaçla bir merkez oluşturulması ile bu çalışmalar 
kurumsal bir kimlik kazanmıştır (Sarı, 2000a). Sarı (2000b) tarafından Van Gölü’nde uzaktan algılama ve 
coğrafi bilgi sistemi yardımıyla yeni balıkçılık alanlarının başarılı bir şekilde belirlendiği duyurulmuştur. 
Uzaktan algılama merkezinde kurulan NOAA HRPT yer istasyonundan günlük olarak alınan AVHRR uydu 
görüntülerinden hesaplanan yüzey sıcaklığı haritası (SST), derinlik ve akıntı birlikte değerlendirildiğinde 
başarılı bir şekilde inci kefalının dağılım alanlarının belirlenebildiği bu araştırma ile ortaya konulmuştur. 
Van Gölü’nde yanlış bir şekilde yürütülen üreme dönemi balıkçılığından, kış balıkçılığına geçişi kolaylaş-
tıracak olan bu uygulamaların etkilerinin ne olabileceği Sarı (2001) tarafından detaylı bir şekilde açıklan-
mıştır. 

Bu çalışmada Dünya’da sadece Van Gölü havzasında yaşayan inci kefalının, üreme göçü detaylı bir 
şekilde ele alınarak yaklaşık 20 yıldır sürdürülen koruma çalışmalarında ulaşılan nokta açıklanmaya çalı-
şılmıştır. 

2. İNCİ KEFALININ (CHALCALBURNUS TARİCHİ, PALLAS 1811) BİYOLOJİSİ, 

YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AVCILIĞI

İnci kefalı, sazangiller familyasını mensup, dünyada sadece Van Gölü Havzası’nda yaşayan bir balık 
türüdür. Genelde parlak gümüşî, sırtı gri-yeşil ve karın bölgesi gümüşî renktedir. Vücut küçük pullarla 
kaplı olup, gözler iridir (Kuru 1987, Geldiay ve Balık 1988). Ortalama boyu 19.5 cm, ortalama ağırlığı 80 
g civarındadır. Besinini fito ve zooplanktonlar oluşturur. Maksimum ömrü 7 yıl olup, 3 yaşında cinsel ol-
gunluğa ulaşır. Üreme zamanı Nisan başından Temmuz sonuna kadar olup, bu dönemde büyük sürüler 
oluşturarak akarsulara göç eder. Bu göç esnasında, tuzlu-sodalı sudan tatlı suya doğrudan geçiş yapama-
dığı için hem yumurtlamaya giderken hem de dönerken akarsu ağızlarında osmotik ayarlama için bir süre 
bekler. Akarsulardaki su sıcaklığı 13 °C civarına ulaştığında akarsulara girerek yumurta bırakmaya başlar. 
Yumurtalarını akarsuların yayıldığı, hızının düştüğü bölgelerdeki hafif çakıllı, kumlu bölgelere bıraktıktan 

sonra tekrar göle döner. Yumurtadan çıkan yavrular 1-2 hafta içinde göle dönmeye başlarlar. Yavrular yaz 
boyunca gölün besince bol kıyı kesimlerinde sürüler halinde dolaşarak beslenirler. İnci kefalı yaz ayların-
da gölün 25 m derinliklerini geçmemek üzere her tarafında, kış aylarında ise 60 m derinliğe kadar olan 
kısımlarında dağılım gösterir (Sarı 2001, Sarı 2009). 

İnci kefalı, kış aylarında gölde 8-16 m boyunda tekneler yardımıyla göz açıklığı 20 mm’den daha büyük 
fanyalı ağlarla avlanır. Üreme zamanında ise kaçak olarak akarsu mansaplarında manyat ağları ve akarsu 
yataklarında basit tuzaklarla avlanır. Yaklaşık 10 bin ton civarında yapılan yıllık avcılık miktarı ile Türkiye 
içsu balıklarının 1/4’ünü oluşturur (Sarı, 2008). 

Göl çevresinde 14 bin insan geçim kaynağını oluşturan inci kefalının sürdürülebilir balıkçılığa kavuştu-
rulması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğa Gözcüleri Derneği tarafından koruma çalışmaları yapılmak-
tadır. Bu koruma çalışmaları sonucunda kaçak avcılık oranı on yıl içinde % 60 azaltılmıştır (Sarı, 2008).  

3. VAN GÖLÜ İNCİ KEFALININ ÜREME GÖÇÜ

İnci kefalı üreme dışındaki tüm yaşamını Van Gölü’nde sürdüren göçücü bir balık türüdür. Üreme ve 
beslenmelerini farklı habitatlarda gerçekleştiren balıklara diadrom (göçücü) balıklar adı verilir. Diadrom 
balıklardan beslenmesini tatlısularda yapıp, üremek için denize göç edenlere katadrom balıklar (yılan 
balıkları gibi); tuzlu veya acısularda beslenip üremek için tatlısulara göç edenlere anadrom balıklar (so-
man balıkları ve inci kefalı gibi); beslenme ve üreme için denizler arasında göç eden türlere ise oşia-
nadrom balıklar adı verilir. Yani balıkların beslenmesi ve üremesi farklı yerlerde gerçekleştiğinde farklı 
olarak isimlendirilmektedir. İnci kefalı da yukarıda vurgulandığı gibi, Van Gölü’nün tuzlu-sodalı sularında 
beslenip, tatlısularda ürediği için anadrom bir balık türüdür. İnci kefalı, adında “kefal” sözü bulunsa da 
aslında bir sazangildir. Yani bir tatlısu balığıdır. Ancak inci kefalının da dahil olduğu Chalcalburnus cinsine 
mensup balıklar tuzlu ve acısuya sahip habitatlarda da yaşayabilmektedir. Örneğin Aral Şemaya olarak 
bilinen Aral Gölü’ne ait bir balık olan Chalcalburnus calcoides sp balığı, Aral Gölü’nde yaşamakta aynen 
inci kefalına benzer şekilde ilkbahar aylarında göl çevresindeki akarsulara göç etmektedir. Göçün sebebi 
orijinalde bu balıkların tatlısu balığı olmasında yatar. İnci kefalı da yaşamını gölün tuzlu-sodalı sularında 
geçirmesine rağmen, bu ortama yumurta bırakamaz. Bu yüzden ilkbahar aylarında büyük sürüler halinde 
akarsulara göç eder. 

Van Gölü’nün tuzlu-sodalı sularında yaşayan inci kefalı, ilkbahar aylarında gerçekleştirdiği üreme göçü 
esnasında hem tatlısuya girerken hem de tatlısudan göle geri dönerken mansaplarda bir süre bekleyerek 
iyon dengelemesini yapar. Mansaplarda bekleme süresi iklim koşullarına bağlı olarak bir haftadan bir aya 
kadar sürebilir (Sarı, 2003).

İyon dengelemesi gerçekleşen balıklar, akarsuların su sıcaklığının 13 °C’yi geçmesi ile akarsulara gir-
meye başlar. Akarsuya girdikten sonra yumurta bırakacak uygun yer arar. Yumurtlama göçü, düşmanlar-
dan korunma ve yumurtalarını daha güvenli ortamlara bırakabilmek için gün batımı gün doğumu arasın-
da yoğunlaşır. Ancak göç, gün boyunca sürer. İnci kefalı göç esnasında yem almaz. Var olan tüm enerjisini 
üremeyi gerçekleştirmek için harcar. Akarsuya giren balıklardan uygun yumurtlama alanı bulanlar hemen 
geri döner. Uygun yumurtlama alanı bulamayanlar kaynağa doğru, akıntıya ters olarak yüzmeye devam 
ederler. Yumurta bırakmak için en uygun yerler, akarsuyun yatağının genişlediği, akıntısı az, tabanı hafif 
çakıllı, kumlu yerleri ile bazen de su bitkileri ile kaplı alanlardır. Uygun yumurtlama yerleri bulunduğunda 
bir dişi genelde iki erkek tarafından takibe alınır. Bu yüzden üreme alanlarında erkekler, dişilerden daha 
uzun kalır. Dişi balık kuyruğunu sallayarak ve karın bölgesini çakıllı, kumlu zemine iyice yaklaştırarak yu-
murtalarını bırakır. Erkeklerden bir tanesi de yumurtalar üzerine spermasını bırakır ve böylece döllenme 
gerçekleşmiş olur. Balıklar yumurta bırakmadan sonra çok güçsüz düşerler. Yumurtlamadan sonra bazen 
balıkların bir süre sersemlediği, baygın bir halde akıntıyla hareket ettiği görülür (Sarı 2004, Sarı 2008).  

Göl çevresindeki akarsuların üzerinde sulama regülatörleri, su alma arkları, köprü ayaklarını korumak 
için yapılan setler gibi yapılar balığın kaynağa doğru göçünü engellediği için, inci kefalının doğal olarak 
yumurtlamak için gidebileceği en uzun mesafeyi bilme imkanı yoktur. Akarsular üzerinde en uzun yu-
murtlama güzergâhı Bendi Mahi Çayı üzerindedir. Balık mansaptan 23 km yukarıda kurulu bulunan DSİ 
sulama regülatörüne kadar çıkabilmektedir. Bu yüzden şimdilik inci kefalının yumurtlama göçü için gide-



146 147

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

bildiği en uzun mesafeyi 23 km olarak vermek zorundayız. Eğer bu yapılar balığın göçünü engellemeye-
cek şekilde yeniden düzenlenirse, o zaman inci kefalının doğal olarak gidebileceği maksimum mesafeyi 
vermek mümkün olacaktır. Yumurtalarını bırakan ergin balıklar göle doğru geri dönüşe geçerler. Balık 
üreme göçü esnasında yem almadığı için mümkün olan en kısa süre içinde göle geri dönmek zorundadır. 
Bu yüzden bir balığın derede geçirdiği süre yine çevre koşullarına bağlı olarak 1-7 gün arasında değiş-
mektedir. Göle dönebilmek için yine tatlısu ile göl suyunun karıştığı mansaplarda fizyolojik uyum için 
çevre koşullarına bağlı olarak bir süre beklemek durumundadır. Vücut iyon yoğunluklarını göl suyuna 
göre ayarlayan ergin balıklar, göle geçerler ve yaz boyunca gölün 20 m’yi geçmeyen derinliklerinde hızla 
beslenerek gelecek yılki üreme göçüne hazırlanmaya başlarlar.  

Üreme göçünün başlaması için akarsuların su sıcaklığının 13 °C’yi bulması gerekmektedir. Aynı şekilde 
akarsuların su sıcaklığı 23 °C’yi geçtiği zaman balığın göçü sona ermektedir. Çünkü 23-24 C sıcaklıktaki 
akarsularda çözünmük oksijen miktarı azalmakta, çoğu zaman 4 mg/l gibi kritik değerlere inmektedir. Su 
sıcaklığı 23 °C’yi geçtiğinde çoğu zaman, dereye yumurtlamak için girmiş olan balıklar yumurtladığı yerin 
uygun olup olmadığına bakmaksızın yumurtasını bırakarak hemen göle dönüşe geçmektedir. Eğer su 
debisi suyun tarımsal sulama amacıyla ani olarak çok azaltılır ve su sıcaklığı hızlı yükselirse, bu durumda 
balık göle dönecek kadar zaman bulamamakta, oksijen yetersizliğinden dere yataklarında toplu ölümler 
görülebilmektedir. Bu ölümlerin dışında, inci kefalında somonlarda görüldüğü gibi yumurtlama sonrası 
ölüm görülmez. Sadece yaşlı balıkların üreme göçü sonuna doğru geldikleri akarsularda doğal ölümleri 
görülebilir. 3 yaşında üreme yeteneği kazanan balıklar maksimum ömürleri olan 7 yaşlarına kadar üreme 
göçünü sürdürürler (Sarı, 2008).  

3.1. Yumurta Bırakılan Akarsular 

İnci kefalı,  ilkbahar aylarında suya sahip olan, yaz aylarında ise susuz kalan küçük derelerde sayıldığı 
takdirde göl çevresindeki 101 adet akarsuya girerek yumurta bırakmaktadır. Doğal olarak debisi yük-
sek bir akarsu ile debisi düşük bir akarsuya yumurtlamak için giren balıkların sayısı, su debisi ile orantılı 
olacaktır. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, üreme döneminde göle gelen tüm tatlısulara inci ke-
falının yumurtlamak için girmesidir. Ancak balığın esas üreme habitatını göl çevresindeki 12 adet büyük 
akarsu oluşturmaktadır. Bunlar Van merkez olarak kabul edilir ve kuzeyden batıya doğru devam edilirse, 
Morali Deresi, Karasu Çayı, Bendi Mahi Çayı, Deliçay, Zilan Çayı, Kumlu Dere, Karmış Çayı, Güzelsu Çayı, 
Dereağzı Deresi, Güzelkonak Deresi, Gevaş Deresi ve Engilsu Çayı olarak sıralanabilir (Sarı, 2008).  

Şekil 1. Erciş-Deliçay’da üreme göçü esnasında şelalenin üzerinden uçan balıklar (Fotoğraf: Ali DAĞER)

3.2. Göç ve Uçan Balıklar 

Balık göç esnasında önüne çıkan doğal ve yapay engelleri aşmak için çaba sarf etmektedir. Bazen 
önüne çıkan küçük engelleri atlayarak rahatça aşabilirken, bazende 2-3 m yüksekliğindeki regülatörlerin 
duvarlarını aşmak için çaresizce çırpınıp durur. Aslında balıkların göçü, hayvanlar içinde en zor izlenebi-
lenlerden bir tanesidir. Bu yüzden somonların göçünü görmek için her yıl binlerce insan bu göçün çıplak 
gözle görülebildiği kuzey ülkelerine akın eder. Ancak günlerce süren çabadan sonra bir veya birkaç so-
man şelaleye tırmanırken görülebilir. Oysa inci kefalı, Mayıs-Haziran aylarında göl çevresindeki akarsula-
ra öyle yoğun bir göç yapar ve engelleri aşmak için o kadar büyük çaba sarf eder ki çıplak gözle yüzlerce 
inci kefalını bir şelaleciği aşmak için aynı anda atlarken görmek mümkündür (Şekil 1). Derneğimiz inci 
kefalının üreme göçünün izlenebileceği gözlem noktalarını tespit etmiş ve buralarda göç gözlemini ge-
liştirmek için çalışmalar yapmaktadır.  

3.3. Üreme Göçü ve Tehditler 

İnci kefalı üreme göçü esnasında bir dizi tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlikelerin bazısı 
doğal ama çoğunluğu insan kaynaklıdır. Sarı (2006), üreme göçü esnasında inci kefalının karşılaştığı teh-
likeleri aşağıdaki gibi sıralamıştır:  

Kuraklık ve yanlış su kullanımı: Ülkemizin yarı kurak iklim kuşağında yer alması, ormanların azalmış 
olması gibi nedenlerden dolayı akarsuların debileri oldukça düzensizdir. Yaklaşık 7 yıllık periyotlar ha-
linde yaşadığımız kuraklığa karşı önleyici tedbirler alınmadığı için akarsulardaki biyolojik çeşitliliğimiz 
ciddi oranda bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Van Gölü çevresinde yoğun tarım yapılmamasına 
rağmen, suyun etkin olarak kullanılmaması, su dağıtımını sağlayan şebekelerin eskiliği veya bakımsızlığı 
gibi nedenlere bağlı olarak inci kefalının üreme döneminde, suyun ekolojik paylaşımına ilişkin sorunlar 
yaşanmaktadır. Doğru sulama teknikleri konusunda neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmayan yöre çift-
çileri, “bol su, bol verim” yanlış düşüncesi ile dere yataklarındaki tüm suyu tarımsal sulama amacıyla 
kanallara, arklara almak istemektedir. Bu durumda akarsulara yumurtlamak için girmiş olan inci kefalı, 
bazen göçünü erken bitirmek, bazen de dere yataklarında oksijen yetmezliğinden ölüp kalma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalmaktadır. 2000 yılında yaşanan kuraklık esnasında Mayıs ayı ortalaması 20 m3/s olan 
Bendi Mahi Çayı’nda su debisi 6 m3/s düşmüş, dere yatağındaki tüm su tarımsal sulama amacıyla 20 Mayıs 
2000 tarihinde kanallara alınmış ve bunun sonucunda yaklaşık 10 ton inci kefalı ile milyonlarca yavru ve 
yumurta güneşte kavrulmuştur (Sarı ve ark., 2003).  

Bu durumun önüne geçmek için ekolojik su paylaşımına ilişkin bilimsel bir çalışma yapılmış, bu çalış-
manın sonucu uygulamada pratikliği sağlayacak şekilde yorumlanmıştır. Buna göre üreme döneminde 
akarsuyun toplam debisinin 1/3’i dere yatağında bırakılmalıdır. Van Valiliğinin resmi yazısı ile su payla-
şımına ilişkin net bir temel uygulama zemini oluşmuştur. Ancak bilinçsiz tarım uygulamaları ve denetim 
eksikliğinden cesaret bulanlar zaman zaman su debisini azaltarak, üreme zamanında inci kefalının zarar 
görmesine sebebiyet verebilmektedir.  

Dere yataklarından kum çıkarma: Göl çevresindeki yerleşim yerlerinde inşaatlarda kullanılan kumlar 
ya Van Gölü sahillerinden (Gevaş, Tatvan, Ahlat) veya dere yataklarından çıkarılmaktadır. Kum çıkarma-
nın inci kefalına dört türlü zararı vardır: Birincisi balığın üreme habitatı tahrip edildiği için yumurta bıra-
kacak uygun yer azalmakta, ikincisi ise tam üreme zamanında balığın ürediği alanlarda balık yumurtaları, 
kumlarla birlikte kamyonlara yüklenmektedir. Üçüncü olarak dere yatağında sürekli iş makinalarının ça-
lışması, dere yatağında bırakılan yumurtaları ezilmesine neden olmaktadır. Dördüncüsü ise, dere yata-
ğından kum çıkarma işlemi sonucunda su bulunmakta, suda bulanıklık yapan askıdaki katılar daha sonra 
tabana çökelerek, yumurtaların etrafını sararak oksijen almasına engel olmaktadır. Bu yüzden üreme 
zamanında dere yataklarında kum çıkarılması işlemi, inci kefalının üremesini tehdit eden insan kaynaklı 
en önemli etkilerden birisidir. Göl çevresindeki akarsuların hepsinde olmamakla birlikte  önemli üreme 
habitatlarında kum çıkarma işlemi ne yazık ki devam etmektedir.  Karasu Çayı (Van-Merkez), Bendi Mahi 
Çayı (Muradiye-Balıklı Köyü mevkii) ve Zilan Çayı (Erciş-Çelebibağ Kasabası) üzerinde kum ocakları bu-
lunmaktadır. Eğer 101 adet akarsuyu dikkate alırsak kum çıkarılan akarsuların toplama oranı %3 civarın-
dadır. Kum ocaklarının balığın üremesini olumsuz etkilediği tartışma götürmez bir gerçektir. Bu yüzden 
üreme zamanında göl çevresindeki akarsu yataklarından kum çıkarılması önlenmelidir 
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Akarsuların üzerine kurulmuş bulunan yapılar: Göl çevresindeki önemli akarsuların hemen hepsinin 
üzerinde, mansaba çok yakın noktalardan başlayan yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar bazen bir regülatör, 
bazen bir ark bendi, bazen köprü ayağını korumak için yapılmış bir şutlardır. Yasal olarak bu yapıların, 
yapımı esnasında su ürünlerine geçişine zarar vermeyecek şekilde yapıldığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. İzin, ancak su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirler alın-
dıktan sonra verilebilmektedir. Ancak denetim olmadığı için, her kurum veya kişi akarsu yataklarında 
istediği tasarrufu kimseye sormadan yapabilmektedir. 

İnci kefalı, yumurtlama göçü esnasında bu engelleri aşamamaktadır. Bu engeller önünde biriken balık, 
kaçak avcılara açık hedef olmakta, çoğu yumurtasını bırakma şansı bile bulamamaktadır.  

Zilan Çayı Örene Köprüsü ve Karasu Çayı Ablengez Köprüsü ayaklarında bulunan şutlar, Doğa Gözcü-
leri Derneği’nin Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne müracaatı sonucunda balığın geçişine engel olmayacak 
şekilde düzeltilmiştir. Ancak diğer akarsular üzerindeki yapılarla ilgili şimdilik bir gelişme yoktur.  

Kirlilik: Göl çevresindeki akarsularda oluşan kirlilik balığın üremesini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çünkü kirliliğin arttığı akarsulara balık üremek için girememektedir. Göl çevresindeki akarsulardan yerle-
şim yerlerinin içinden geçen ve debisi küçük olanlar kirlilik tehdidi altındadır. Bu derelerden kirlilik düze-
yi en yüksek olanlar Akköprü Deresi-Van Merkez, Kurubaş Deresi-Van Merkez, Morali Deresi-Van Orga-
nize Sanayi Bölgesi, Erciş-Tekevler Deresi, Adilcevaz Deresi-Adilcevaz Merkez, Harabeşehir Deresi-Ahlat 
Harabeşehir, Dereağzı Deresi-Gevaş Uysal Kasabası ve Gevaş Deresi-Gevaş Merkez olarak sıralanabilir. 

Kaçak avcılık: İnci kefalının üremesine zarar veren en önemlid tehdit, üreme göçü esnasında yapılan 
kaçak avcılıktır. Kaçak avcılık ya balık fizyolojik uyum için mansaplarda beklerken ya da üremek için akar-
sulara girdiği zaman yapılmaktadır. 1996 yılı verilerine göre toplam 15 bin ton avcılığın yaklaşık 12 bin 
tonu kaçak avlanmaktaydı. Koruma çalışmaları sonucunda bu kaçak avcılık, 2008 yılı verilerine göre 4 bin 
tona kadar gerilemiştir. 

4. SONUÇ VE  SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN ÖNERİLER

İnci kefalı balıkçılığının, sürdürülebilirlik prensiplerine göre avlanmaya başladığını, ancak tam olarak 
“sürdürülebilir balıkçılık yönetimi” nin henüz gerçekleştirilemediğini belirtmek gerekir. Ülkemiz içsula-
rında son 50 yıl içersinde onlarca türün kaybolduğunu düşünürsek, Van Gölü gibi hassas bir ekosistemde 
tek tür olarak yaşayan inci kefalının korunmasında bu gün gelinen nokta hiç de küçümsenecek boyutta 
değildir. Ancak tüm sorunların çözüme kavuşturulduğu yaygın deyimle “herşeyin güllük-gülistanlık” ol-
duğunu söylemek de mümkün değildir. 

Halen 15 köyden üçü üreme dönemi balıkçılığında ısrar etmektedir. Bu üç köye yönelik olarak başla-
tılan yeni bir proje UNDP-GEF/SGP tarafından desteklenmiştir. Bu proje ile bir taraftan üreme dönemi 
balıkçılığını terk eden ve etmeyen köylerdeki sosyal, kültürel ve geleneksel yapı araştırılarak farklılığın 
neden kaynaklandığı belirlenmeye çalışılırken, diğer taraftan üreme dönemi balıkçılığını teşvik eden ge-
leneksel tüketim şekli değiştirilmeye  çalışılmaktadır.Üreme dönemi balıkçılığını terk eden köyler başta 
olmak üzere, tüm balıkçı köyleri için alternatif geçim kaynaklarının değerlendirilmesi de bu proje kap-
samında yürütülen çalışmalardandır. Daha önceki çalışmalar esnasında belirlenen alternatif geçim kay-
nakları olan kış balıkçılığı, balık konservesi üretim atölyeleri, tuzlu balık üretim atölyeleri ve ekoturizmin 
bu proje kapsamında yerel halkın sosyo-kültürel ve geleneksel yapısı ile   uyumu kontrol edilmektedir. 
Bunun dışında yerel halk tarafından önerilecek başka alternatif geçim kaynakları da değerlendirilecektir. 

Van Gölü’nde sürdürülebilir balıkçılık yönetimine tam geçiş için öncelikle, STK merkezli yerel balıkçılık 
yönetimi şeklinin balıkçılık yönetimi otoriteleri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda av 
yasaklarının tarihlerinin belirlenmesinde bölgesel toplantılar yapılması ve mümkün olan en yüksek katı-
lımla kararların oluşturulmaya çalışılması önemli bir ilerleme olmakla birlikte, yasaların uygulanmasında 
aynı hassasiyet gözlenmemektedir. Van Gölü’nde denetimlerde halen güvenlik güçleri birinci plandadır. 
Oysa yasal olarak güvenlik güçleri, denetimleri yapmak zorunda olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
yerel teşkilatlarına yardımcı olarak görevlendirilmiştir. Bu yüzden güvenlik güçlerinin sorumlularının yo-
rumlamasına bağlı olarak zaman zaman denetimler aksamaktadır. Eğer balıkçılık yönetiminden yerel ola-

rak sorumlu kurumların ihtiyaç duydukları personel-araç ve gereç kendilerine sağlanır ve denetim görev-
lerini tam olarak yapmaları sağlanırsa, sürdürülebilirliğe doğru kurumsallaşma başlamış olacaktır. Bunun 
sağlanabilmesi, Van Gölü gibi büyük içsular için tüm balıkçılık yönetim kararlarını yerel olarak alacak tek 
bir “yerel yönetim birimi” oluşturulması durumunda mümkün olacaktır. 

Sürdürülebilir balıkçılık için habitatın korunması temel unsurlardan birisidir. Habitatın korunmasını da 
içeren sürdürülebilir inci kefalı balıkçılık yönetimi için alınması gereken önlemler şu şekilde sıralanabilir: 

-Van Gölü gibi özel ekosistemlerde balıkçılığın tek elden yönetimini sağlayacak yerel bir yönetim biri-
mi oluşturulmalıdır. 

-Üreme dönemi balıkçılığından vazgeçecek olan balıkçıların yeni gelir kaynağına kavuşması için alter-
natif iş imkanları oluşturulmalıdır. 

-Kaçak avcılığın önlenebilmesi için Su Ürünleri Kanunu’nda, balığın av ve nakil vasıtalarının Orman Ka-
nunu’nda olduğu gibi müsadere edilmesini sağlayacak değişiklik yapılması gerekmektedir. 

-İnci kefalının yaşam habitatı olan Van Gölü’nü kirlilikten koruyacak önlemler alınmalıdır. 

-Üreme alanlarını tahrip eden, akarsu yataklarından kum alımı önlenmelidir. 

-Akarsular üzerine yapılacak her türlü su yapılarında inci kefalının göçünü kolaylaştıracak oluşumların 
inşası zorunlu hale getirilmelidir. 

-Balıkçılığın etkin yönetim ve kontrolü için uygun yerlere balıkçı barınakları yapılmalıdır. 

-Balığın değerlendirilerek pazarlanması için işleme ve soğuk hava tesisleri kurulmalıdır. 

-Üreme döneminde dere yataklarında balığın üremesi için gerekli suyun kalabilmesi için ekolojik su 
paylaşımı uygulanmalıdır. 

-Uzun vadede göl havzasında yapılacak tüm planlamalarda, inci kefalının ekolojik ihtiyaçları öncelikle 
göz önüne alınmalıdır. 
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ÖZET

Çoruh ve Aras Nehirleri Kuzeydoğu Anadolu’nun önemli nehirleridir. Mevcut çalışmada bu iki önemli nehirde 
yaşayan balık türlerinden bahsedilmiştir. Türler üzerinde yapılan çalışmalar kısaca özetlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Çoruh Nehri, Aras Nehri, balık türleri

1. ÇORUH NEHRİ

Çoruh Nehri 376 km uzunluğunda dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biridir. Toplam havza alanı 21 
000 km2 olan nehir kaynağını Mescit Dağlarından alıp Gürcistan’ın Batum şehrinden Karadeniz’e dökül-
mektedir. Nehrin yıllık ortalama debisi 149 m3 s-1 olup 45, 2-1215 m3 s-1 arasında değişmektedir. Nehir 
rafting sporu için cazibe merkezidir. Dünya rafting şampiyonası 1993 yılında Çoruh Nehrinde yapılmıştır. 
Son yıllarda nehir üzerinde elektrik enerjisi üretimi amacıyla çok sayıda baraj inşaatı başlatılmış ve halen 
devam etmektedir. Barajların yapılması nehirde yeni bir ekosistem oluşumuna sebep olacaktır. Nehirde 
ve nehre dökülen delerde yaşayan balık türleriyle ilgili çalışmalar daha ziyade Atatürk Üniversitesi, İspir 
Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu, Su Ürünleri Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Nehrin ana kolu üzerinde 5 istasyonda gerçekleştirilen bir çalışmada Mart 2001-2002 döneminde ay-
lık örnekleme yapılmıştır (Yıldırım ve ark., 2008a). Örneklemeye ilişkin sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Bu 
çalışmada nehirde yaşayan balık türleri ve bölgelere göre dağılımı ortaya konmuştur. Tabloda adı geçen 
balıkların dışında Bayburt istasyonunda 1 adet aynalı sazan (Cyprinus carpio), Kırık istasyonunda 4 adet 
gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) tespit edilmiştir. Adı geçen balıkların çiftliklerden ve göletler-
den nehre girdiği düşünülmektedir.  

Havzanın önemli kollarında da (Cenker, Anuri, Kan ve Aksu çayları) özellikle alabalıklar üzerinde önem-
li çalışmalar yapılmıştır. Anuri ve Cenker çaylarında yapılan çalışmada üremenin her iki populasyonda da 
Eylül-Ekim aylarında gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlk üreme yaşı ve boyu Anuri ve Cenker çaylarında dişi 
ve erkekler için sırasıyla: 1,99; 3,19 yıl ve 14,1;17,2 cm, 1,99;3,22 yıl ve 14,0;17,3 cm olarak tespit edilmiş-
tir (Arslan ve Aras, 2007a). Her iki populasyonda da bireylerin çoğunluğunun 20 cm’den küçük olduğu ve 
sömürülme oranının çok yüksek olduğu belirtilmiştir. Kan çayında yapılan çalışmada alabalıkların yıllık 
gonad gelişimi ve kondisyonlarındaki değişimler incelenmiştir (Arslan ve Yıldırım, 2007b). Aksu çayının 
kaynağında yaşayan alabalıklar üzerinde yapılan çalışmada büyümenin havzadaki diğer populasyonlara 
oranla nispeten daha düşük olduğu fakat sömürülme oranının daha düşük olduğu ortaya konmuştur 
(Arslan ve ark., 2007c). Havzadaki alabalıklar ile ilgili ortaya çıkan genel sonuç, balıkların aşırı av baskısına 
maruz kaldıkları ve üreme döneminde dahi avlanılmaya devam ettikleri yönündedir.
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Tablo 1. Çoruh Nehrinde örnekleme yapılan istasyonlar ve avlanan balık türleri. 

Balık türleri

İstasyonlara göre dağılım (%)

Toplam 
balık 
sayısı

Kırık
(40o19΄57˝N–40o 52΄53˝E)

Maden
(40o12΄37˝N–40o 
38΄23˝E)

Bayburt
(40o22΄05˝N–40o 
20΄51˝E)

Kirazlı
(40o26΄35˝N–40o 
53΄21˝E)

Nihak
(40o41΄05˝N–41o 
19΄53˝E)

Tatlısu kefali 
(L.cephalus) 2320 26,5 11,9 26,8 23,3 11,4

Noktalı inci balığı
(A.bipunctatus) 2172 3,8 26,5 2,8 35,9 31,1

Siraz 
(Capoeta tinca) 2060 40,1 5,8 11,6 16,1 26,4

Karagöz
(C.regium) 1068 1,7 22,3 28,6 16,9 30,5

 Bıyıklı balık 
(B. p.escherichi) 1051 3,2 6,3 5,6 40,0 44,9

Sarıbalık
(C.c.sieboldi) 422 0,0 0,0 36,3 17,3 46,4

Tatlısu sardalyesi
(C. calcoides) 368 0,8 3,8 35,9 48,1 11,4

Kör balık
(Neamecilus sp.) 183 51,9 27,9 0,5 7,1 12,6

Alabalık
(Salmo trutta) 151 12,6 83,4 0,0 0,7 3,3

Caner
(B.capito capito) 15 0,0 0,0 26,7 33,3 40,0

Alabalık dışında Çoruh nehrinin ana kolunda yaşayan diğer türler (Barbus plebejus escherichi, Capoeta 
capoeta sieboldi, Leiciscus cephalus) üzerinde de biyo-ekolojik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmalar özel-
likle gonad gelişimindeki ve kondisyon durumundaki yıllık değişimler üzerinde yoğunlaşmış ve balıkların 
üreme dönemlerinin tespiti amaçlanmıştır (Yıldırım ve ark., 2006, Bektaş ve ark., 2008, Yıldırım ve ark., 
2008b, Bektaş ve ark., 2009). Yayınlanan makalelerle nehirde yaşayan balıkların daha uygun yönetimine 
katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Havzada yakalanan balıklara ait resimler Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Çoruh Nehrinde yakalanan bazı balık türleri. Salmo trutta (A), Capoeta tinca (B), Chondostroma regium 
(C), Alburnoides bipunctatus (D), Leiciscus cephalus (E), Barbus plebejus escherichi (F).

2. ARAS NEHRİ

Aras Nehri; Bingöl Dağları’nın Erzurum il sınırları içinde kalan kuzey yamaçlarından doğar. Tekman 
Yaylası’nın bütün sularını toplayan ırmak, Sakaltutan Dağları’nın doğusundaki havza içerisinde kuzey yö-
nünde akar. Sakaltutan Dağları ile Topçu Dağı arasında kalan, derin ve sarp Mescitli Boğazı’nı geçtikten 
sonra Pasinler Ovası’na iner. Burada Yukarı Pasin Havzası’nın sularını toplayarak gelen Hasankale (Pasin-
ler) Çayı’nı alır ve kuzeydoğu yönünde akarak il sınırları dışına çıkar. Erzurum-Kars platosunun güneyin-
deki çöküntü alanlarında akarak Ermenistan sınırına ulaşır. Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan ve 
Azerbaycan-İran sınırının bir bölümü oluşturduktan sonra Azerbaycan’da Kura Nehri’ne dökülen nehir. 
1072 km uzunluğunda, 102 bin km² havza alanına sahip nehir Kafkasların en büyük nehirlerinden biridir. 
Nehrin 548 km’si Türkiye sınırları içerisindedir.

Atatürk Üniversitesi öğretim elemanları tarafından farklı zamanlarda yapılan çalışmalarda Aras nehri-
nin Erzurum ili sınırları içerisindeki farklı istasyonlardan yapılan örneklemelerden elde edilen balık türle-
ri ve bazı özellikleri aşağıdaki gibidir (Şekil 2);

Şekil 2. Aras Nehrinde yakalanan bazı balık türleri. Barbus musra mursa (A), Capoeta capoeta capoeta (B), Salmo 
trutta caspius (C), Silurus glanis (D), Capoeta capoeta umbla (E).

Barbus mursa mursa
Halk arasında bilinen ismi: bıyıklı, bıyıklı balık, caner 
İstasyon: Erzurum ili Köprüköy ilçesi yakınları (39°58′32″N, 41°52′16″E)
Örnekleme tarihi: 2002-2003
Örneklemedeki max-min boy: 12 cm - 33,5 cm
Örneklemedeki max-min ağırlık: 32,3 gr – 505,4 gr (Ceyhun, 2003)

Capoeta capoeta capoeta

Halk arasında bilinen ismi: sazan 
İstasyon: Erzurum ili Horasan ilçesi yakınları (40°2′23″N, 42°10′16″E)
Örnekleme tarihi: 1996-1998
Örneklemedeki max-min boy: 9,65 cm - 35,5 cm
Örneklemedeki max-min ağırlık: 12,4 gr – 590,0 gr (Erdoğan, 1998)
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Silurus glanis

Halk arasında bilinen ismi: yayın balığı, bıyıklı balık, lagga
İstasyon: Erzurum ili Horasan ilçesi yakınları (40°2′23″N, 42°10′16″E)
Örnekleme tarihi: 2003
Örneklemedeki max-min boy: 25,2 cm – 60,2 cm
Örneklemedeki max-min ağırlık: 155,2 gr – 1475,0 gr (Ceyhun, 2003)

Salmo trutta caspius

Halk arasında bilinen ismi: kırmızı benekli, ala, alabalık 
İstasyon: Erzurum ili Tekman ilçesi Hamzanlar köyü
Örnekleme tarihi: 2006
Örneklemedeki max-min boy: 8,5 cm – 28,7 cm
Örneklemedeki max-min ağırlık: 15,2 gr – 363,8 gr (Ceyhun, 2007)

Capoeta capoeta umbla

Halk arasında bilinen ismi: Siraz, sarı balık
İstasyon: Erzurum ili Hınıs ilçesi Kilise Deresi (39°21′24″N, 41°42′11″E)
Örnekleme tarihi: 2002-2003
Örneklemedeki max-min boy: 5cm - 30,2 cm
Örneklemedeki max-min ağırlık: 22,6 gr – 472,1 gr (Ceyhun, 2008)
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DENİZATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE BİYOÇEŞİTLİLİKTEKİ YERİ
İlkay ÖZCAN AKPINAR

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Vali Adil Yazar Cad. No:14, Kaşüstü, Yomra, Trabzon

ÖZET

Varoluşları boyunca ilgi kaynağı olmuş Syngnathidae ailesinin Hippocampus genusuna ait olan denizatları vücut 
yapıları, beslenmeleri, yaşam alanı seçimleri ve en önemlisi eşsiz üreme yetenekleriyle günümüzde de ilgi çekici 
canlılar olma özelliklerini yitirmemiştir. Kıyı habitatlarının vazgeçilmez türleri olan denizatları 500 kuzey ve güney 
enlemleri arasındaki ılıman ve sığ suların bulunduğu mangrovlar, deniz çayırları ve mercan resifleri arasında ya-
şamaktadırlar. Denizatları başta Çin olmak üzere yaklaşık 32 ülkede kurutulmuş olarak ilaç, süs eşyası yapımında, 
canlı olarak akvaryumda değerlendirilmekte ve hatta besin olarak tüketilmektedir. Ticari değerleri sebebiyle üzer-
lerindeki giderek artan avcılık baskısı, düşük hareket kabiliyeti, yaşam stratejileri, küçük ve sınırlı yaşam alanlarına 
sahip olmaları ve özellikle kıyı alanlarının tahribatı bu populasyonların hızla azalmasına hatta bazı türlerin yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Bu durum sebebiyle farklı ülkelerde koruma ve izleme prog-
ramları oluşturulmuş, tehlike altındaki türlerle ilgili özel çalışmalar yapılmıştır. Tüm dünyada olduğu üzere denizatı 
populasyonları ülkemizde de tehlike altında olup, IUCN tarafından Red List’de Tehlike altındaki türler kapsamın-
dadır. Bu nedenle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 36/1 nolu su ürünleri sirkülerinde tüm denizlerimizde 
avlanması ve toplanması yasaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Denizatı, H.hippocampus, H.guttulatus, H.fuscus, koruma tedbirleri

ABSTRACT

Seahorses are member of the Hippocampus genus, Syngnathidae family, which has been an interesting body 
structure, feeding, habitat selection, and unique reproductive capabilities. They are essential types of coastal ha-
bitats that lives in the mangroves, seagrass meadows and coral reefs, temperate and shallow waters between 500  
of the northern and southern latitudes. Seahorases are used as a dried drug, making ornaments, evaluated them 
in an aquarium, and even consumed as food in about 32 countries, especially China. There has been a rapid decline 
in the populations of some species of seahorses and even led to remain in danger of extinction because of they 
are small and have a limited life, hunting pressure on them due to the growing commercial value, low mobility, 
life strategies and especially destruction in the coastal areas. Due to these factors, the protection and monitoring 
programs have been established in different countries and specific studies have been conducted on the endange-
red species. Seahorse populations all over the world as well as our country are in danger, threatened species by the 
IUCN Red List, are covered. According to 36/1 circular of  The Ministry of Food, Agriculture and Livestock, hunting 
and collection of aquatic products of seahorses is prohibited in Turkey.

Keywords: Seahorse, H.hippocampus, H.guttulatus, H.fuscus, protection measures

1.DENİZATLARININ SİSTEMATİĞİ VE DAĞILIM ALANLARI

Denizatları, deniziğneleri ve deniz ejderlerini kapsayan Gasterosteiformes ordosunun, Syngnathidae 
familyasının bireyleridir (Nelson, 1994; Orr, 1995; Vari, 1982). Sistematik tür tanımlanmasındaki zorluklar 
ve karışıklıklar sebebiyle 150‘ye yakın olarak bildirilen tür sayısı bilimsel literatürlerde farklı bildirilmiştir. 
İlk kapsamlı taksonomik tanımlama ile ilgili yayın 1999’da yapılmış ve 2004’de yeniden düzenlenmiştir. 
Lourie ve ark., (1999) 32 tür belirtirken, daha sonra yapılan çalışmalarla listeye yeni türler eklenerek bu 
sayı 35 olarak verilmiştir (Lourie ve ark ., 2004). Ülkemiz denizlerinde, Hippocampus hippocampus (Lin-
naeus, 1758) ve Hippocampus guttulatus (Cuvier, 1829) (Şekil 1b), olmak üzere yerleşik iki tür ve Kızılde-
niz’den sularımıza giren Hippocampus fuscus (Rüppell, 1838) türleri bulunmaktadır ( Keskin ve ark., 2002; 
Bilecenoğlu ve ark., 2002; Gökoğlu ve ark., 2004). 

Denizatları 50º  kuzey ve güney enlemleri arasında ılıman ve tropik sularda, birçok tür batı Atlantik ya 
da İndopasifik’te dağılım gösterir. Genellikle resifler, mangrovlar ve deniz çayırı yatakları arasında bulun-
salar da bazı türler kumlu çamurlu zeminde yaşarlar, bazı türler ise lagün ve nehir ağızlarında bulunurlar. 
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Çoğu tür 1–15 metrelerde yaşar (Lourie ve ark., 2004). Geniş coğrafik dağılımlarına rağmen denizatla-
rının sınırlı sığ kesimlerde ve deniz çayırlarının bulunduğu belli bir mikro habitatta yaşaması sebebiyle 
sanıldığı kadar yoğun popülasyonlara sahip değillerdir.

2. DENİZATLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Denizatlarının vücuda doğru eğimli başları, kıvrımlı gövdeleri ve kavramayı sağlayan kuyrukları vardır 
(Şekil 1a). Denizatları renk değiştirebilirler. Yetişkin denizatlarının boyu türlere göre 2 cm (H. denise)  ile 
35 cm (H. abdominalis)  arasında değişebilir (Lourie ve Randall, 2003). Denizatlarının ağırlıkları üreme dö-
neminde yumurta taşıyan dişilerde ve kesesi dolu olan erkek bireylerde artmaktadır. Bazı türlerde boyda 
seksüel dimorfizm vardır, erkekler dişilerden daha uzundur (Foster ve Vincent, 2005). Türlere göre cin-
sel olgunluğa ulaşma üç ay ile bir sene arasında değişebilmektedir. Üreme dönemi türlere bağlı olarak 
değişmekle birlikte tropik bölgelerde ılıman bölgelerden daha uzun sürmektedir. Monogami görülen 
canlılar olan denizatlarında birçok türde erkek bireyler aynı üreme dönemi içerisinde sadece bir dişiden 
yumurta alırlar. Üreme döneminde dişi bireyler yumurtalarını erkek bireylerin keseleri içine bırakırlar. 10 
gün ile 6 hafta arasında değişen gebelik süresi sonunda ergin bireye benzeyen, serbest yüzme yetene-
ğine sahip 2–12 mm boyunda yavrular bırakırlar. (Foster ve Vincent, 2004). Tüm türlerin erkekleri aynı 
üreme sezonu içerisinde birden fazla batımda yavru bırakabilirler. Her gebelik döneminde erkek bireyler 
yaklaşık 100-300 yavru bırakabilirler ancak bu sayı türe göre 5-2000 arasında değişmektedir (Burhans, 
2003). Boruyu andıran uzamış ağız yapısı ile denizatları predatördürler ve hareketli besinlerle beslenir-
ler. Yaşam alanı olarak deniz çayırlarının bulunduğu vejetatif alanları tercih eden denizatlarının av kom-
pozisyonlarını amfipod, nematot, kopepod, dekapod, poliket, algler, brachyura larvası, isopod, mollusk 
ve krustase larvası gibi farklı canlı grupları oluşturur (Kitsos ve ark., 2008; Foster ve Vincent, 2004; Kend-
rick ve Hyndes, 2005). Doğadaki ölüm oranları bilinmemektedir. Denizatları tuna, yunus, vatoz gibi büyük 
balıkların, penguen ve su kuşlarının mide içeriğinde rastlanan türlerdir (Kuiter, 2000).

3.DENİZATLARININ AVCILIĞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Denizatları dünya genelinde kurutulmuş biçimde geleneksel ilaç yapımında, süs eşyası olarak, canlı 
şekilde akvaryum sektöründe kullanılmakta ve hatta yiyecek olarak tüketilmektedir. 1995 yılında en az 
32 ülke Sygnathid’lerin ticaretini yaparken bu sayı 2000’li yıllarda Afrika ve Latin Amerika’daki yeni kay-
naklarla 80’e yaklaşmıştır (McPherson ve Vincent, 2004). Bu ticaretin önemli bir kısmını (2000’li yıllarda 
50 ton’a ulaşan ve günümüzde de artan ticari miktarlarla) Asya kapsamaktadır (Vincent, 1995; 1996). 
Syngnathidlerin ticaretini yapan ülkelerden bazıları Avustralya, Belize, Çin, Dubai, Ekvador, Hindistan, 
Endonezya, Japonya, Amerika ve Vietnam’dır. Denizatı ticareti 1990’ların ortalarında başlamış ve gide-
rek artmış, bu sebeple bazı türlerin populasyonlarında aşırı av baskısı gözlenmiştir (Vincent, 1996; McP-
herson ve Vincent, 2004; Giles ve ark., 2006). Balıkçılıkta trol ve gırgır gibi av araçlarında hedef dışı olarak 
yakalanmasının yanı sıra ticareti yapılan ülkelerdeki balıkçılar tarafından gün içerisinde elle toplanırlar 
(Vincent, 1995). Denizatları populasyonlarının seçici olmayan av donanımları sebebiyle yaşadığı avcılık 
baskısı  ve özellikle yoğun trol operasyonlarında sıkça rastlanması, bu türlerin habitat alanlarında ve po-
pulasyonlarında çok ciddi hasarlara neden olmaktadır (Vincent, 1996; Baum ve ark., 2003). Doğada tam 
olarak kaç tür denizatının yaşadığı ve ne kadar bireyin bu tahribattan etkilendiğini belirlemek imkânsız-
dır. Ancak kayıtlar, miktar araştırmaları ve kaliteyle ilgili bilgiler doğrultusunda yakalanma ya da ticari 
miktarlarının azaldığını söylemek mümkündür (Vincent, 1995).

4.DENİZATLARININ SUCUL EKOSİSTEMDEKİ ÖNEMİ VE KORUMA TEDBİRLERİ

Denizatlarının erkek birey doğurganlığı, uzun ebeveyn bakımı, küçük boyda ergenliğe ulaşması, birçok 
türün aynı üreme döneminde tek eşli olması, düşük hareket kabiliyeti, küçük ve sınırlı yaşam alanlarına 
sahip olmaları gibi özellikleri antropojenik dağılıma özellikle duyarlı bir populasyon olmaları sonucunu 
doğurmuştur (Foster ve Vincent, 2004;Martin-Smith & Vincent, 2005; Vincent ve ark., 2005; Curtis ve 
Vincent, 2006; Freret-Meurer ve Vereata, 2008). Denizatları dünyadaki farklı coğrafi bölgelerdeki deniz 
çayırı habitatlarının dominant üyeleri ve bentik organizmaların önemli predatörleridir (Pollard, 1984; 
Tripton ve Bell, 1988). Bu sebeple bu türler deniz çayırları habitatlarının tahribatının ve o bölgenin bi-
yolojik çeşitliliğinin bir göstergesidir. Avcılık baskısı ve kıyısal ekosistemlerin gördüğü zararlardan dolayı 

azalan populasyonları korumak üzere birçok ülkede bölgesel olarak kendi koruma önlemlerini alıp, dü-
zenlemeler getirmiştir.

 Bunun yanı sıra 2003’de Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) 9 türü savunmasız statüsünde, çok 
kısıtlı bir coğrafi alanda dağılım gösteren ve habitatları aşırı derecede zarar görmüş olan Afrika türü H.
capensis’i de tehlikede olan türler kapsamında Red List’e almıştır. Diğer tüm türleri de araştırma ihtiyacı 
olan türler olarak belirlemiştir. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) 2008’de tüm denizatı türleri Ek II’de listeye alınmış ve tehdit altındaki türlerin bulundu-
ğu Red List’te savunmasız tür olarak sınıflandırılmıştır (CITES 2004;2008; IUCN, 2008). Ülkemizde dağılım 
gösteren üç tür diğer aile bireyleri gibi Mayıs 2004’de IUCN‘de DD (data defficient) olarak Ek -2 listesine 
alınmıştır. 

Türkiye’de son dönemlerde çeşitli kıyı yapıları ve av araçları sebebiyle gerçekleşen kıyısal habitat 
tahribatları, henüz belirlenememiş bile olsa, şüphesiz diğer kıyısal yaşam formları gibi denizatlarını da 
etkilemiştir. Belirli bölgelerin koruma alanı olması, avcılık, dalış gibi aktivitelerin kısıtlanması ile koruma-
ya çalıştığımız kıyısal bölgedeki önemli türlerden olan denizatları Asya ülkelerindeki kadar olmasa bile 
stoklarının yıpranması ile karşı karşıyadır. Ülkemizde de gırgır ve trol avcılığında hedef dışı olarak yakala-
nan, besin olarak tüketilmese bile, küçük miktarlarda akvaryumlarda ve süs eşyası yapımında kullanılan 
denizatlarının Tarım Bakanlığı’nın 36/1 nolu su ürünleri sirküleri ile tüm denizlerimizde avlanması ve top-
lanması yasaklanmıştır (Anon., 2004). Dünya genelinde biyolojisi, dağılımı, yetiştiriciliği, pazar durumu ve 
sunum biçimleriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen ülkemizde biyo-ekolojisine yönelik 
bölgesel birkaç çalışma dışında geniş biçimde ele alınmamış türlerdir.

                           

Şekil 1(a). Denizatlarının genel morfolojisi (Lourie ve ark.,2004’den), 1(b). Ülkemizde dağılım gösteren H.guttula-
tus türü (Karadeniz’den, Özcan-Akpınar, 2011) 
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SAMSUN İLİ TATLI SU BALIK FAUNASI
Prof. Dr. Nazmi POLAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Biyolojik çeşitlilik ve zenginliklerimiz ülkemizi adeta bir doğa cennetine dönüştürmüş, farklı  yaşama 
ortamları çok değişik canlı türünün ana yurdu olmasını sağlamıştır. Gerek floristik ve gerekse faunistik 
canlıların bir arada uyumla yaşadığı Türkiye Coğrafyası her köşesiyle bir biyoloji laboratuvarı hüviyetin-
dedir.

Bu çalışmada Samsun il sınırları içerisinde kalan tatlısu kaynaklarında yaşayan balık türlerini ortaya 
çıkarmak amacıyla yapılmış olup, Haziran 2003- Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Balık 
örneklerinin yakalanmasında elektroşok aleti, serpme, pinter, olta, balık kepçeleri, faklı göz açıklığına 
sahip balık ağları kullanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada 19 familyaya ait (Anguillidae, Atherinidae, Ba-
litoridae, Blennidae, Cobitidae,Cyprinidae, Cyprinodontidae, Esocidae, Gasterosteidae, Gobiidae, Mugil-
lidae, Poecidae, Percidae, Pleuronectidae,Pomatomidae, Salmonidae, Siluridae, Soleidae, Syngnathidae) 
48 tür ve 4 alttür teşhis edilmiştir.

Anahtar Sözcükler:  Samsun,  Tatlısu, Balık

KARADENİZ YUNUSLARI VE BALIKÇILIK ETKİLEŞİMİ
Yrd. Doç. Dr. Sabri BİLGİN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

 Karadeniz’de üç yunus turu yaşamaktadır. Bu türler, tırtak ya da kısa gagalı yunus (Delphinus delp-
his), şişe burunlu yunus (Tursiops truncatus), mutur ya da liman yunusu (Phocoena phocoena) türleridir. 
Bu türlerin avcılığı Karadeniz’de kıyısı olan bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yasaklanmıştır. 
Dünya denizlerinde olduğu gibi Karadeniz’de de yunus popülâsyonlarının azalmasına ve neslin devamlı-
lığını tehlikeye atan en önemli etken bu türlerin avcılık sırasında kazaen (bycatch) yakalanmalarıdır. Yu-
nusların neslini etkileyen diğer etmenler ise deniz kirliliği, yunusların beslendiği balıkların azlığı, hasta-
lık, yunusların yaşama alanlarının değişimi ve deniz trafiğidir. Karadeniz’de yunus türlerinin balıkçılıkla 
etkileşimleri en çok dip uzatma kalkan balıkçılığı ile yapılan kalkan avcılığı sırasında gerçekleşmektedir. 
Balıkçılık esnasında yunuslar kazaen ağlara takılmakta ve boğulmaktadır. Diğer taraftan ağlara takılan 
yunuslar ağdan kurtulmak için çırpınmakta ve ağları yıpratmakta, dolayısıyla yıpranmış olan ağların 
tamiri, balıkçılara zaman ve ekonomik olarak kayıplara neden olmaktadır (bu durum daha çok ince ipli 
uzatma ağlarıyla yapılan balık avcılığında görülmektedir). Ayrıca, kirlilik ve aşırı avcılık gibi nedenlerden 
dolayı Karadeniz’de yunusların ana besinini oluşturan balık stokları azaltılmaktadır. Yunuslar, özellikle 
yaz aylarında kıyıya kadar gelerek özellikle de uzatma ağlarında yakalanmış olan balıklara nitel ve nicel 
olarak zarar verebilmektedirler. Yunusların balık av araçlarına verdikleri zararları önleyici tedbirlerle 
yunusların kazaen yakalanmalarını önleyici tedbirlerinde alınması gerekmektedir. Bütün bu etmenler 
neticesinde, günümüzde Karadeniz’de yaşayan yunusların sayısının azaldığı ve korunmalarının gerektiği 
düşüncesi kabul görmektedir. Yapılan çalışmalar, yunus kovucu cihazların “pinger” balık ağlarına takıl-
ması gibi yunusların balık ağlarına kazaen yakalanmalarını önleyici tedbirlerin alınması, yunuslarla balık-
çı arasındaki negatif etkileşimin giderilmesine katkı sağlayabilecek tedbirlerin olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Memelisi, Yunus, Balıkçılık, Karadeniz
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KOCAELİ YARIMADASI ZOOPLANKTON FAUNASI
Dr. Zeynep DORAK1*, Dr. Özcan Gaygusuz1, Yrd. Doç. Dr. Hamdi AYDIN2, 

Doç. Dr. Ali Serhan TARKAN3, Araş.Gör. Nildeniz TOP3 
1İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No:200 Laleli Fatih-İstanbul.

2Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksek Okulu, Karamürsel-Kocaeli.
3Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kötekli-Muğla

Su, insan hayatı için en önemli unsurdur ve temelde sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Günümüzde 
su kaynakları (deniz, göl, akarsu, yer altı suları vb.)’nın etkin kullanımı yüzyılımızın en önemli problemle-
rinden biridir. Gelişmekte olan ülkemizde, halen su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı sağla-
namamıştır. Bazı bölgelerde gerek tarımda gerek endüstride uygun olmayan kontrolsüz kullanımlar ne-
deniyle deniz ve su kaynaklarında çevre sorunları yaşanmaktadır. Sucul ortamların verimliliği ve ekolojik 
yapılarının belirlenmesi plankton araştırmalarına dayanmaktadır. Plankterler sucul ortamlarda meydana 
gelen  fizikokimyasal  değişimlere ani reaksiyonlar göstermeleri nedeniyle, su kalitesi izleme çalışmala-
rında indikatör organizma olarak kullanılabilmektedir. Sucul ekosistemlerde besin zincirinin ilk halkası-
nı oluşturan fitoplanktondan sonra zincirin önemli ikinci halkasını zooplankton oluşturur. Zooplakterler 
bitkisel besinleri hayvansal proteinlere dönüştürmede besin zincirinin temel halkasını oluştururlar.  Zo-
oplankterler sucul ekosistemde balıkların ve omurgasızların besinlerini oluşturduğundan besin zinciri 
yoluyla enerji akışını sağlarlar. Bazı zooplankton türleri fitoplankton, protozoa ve bakteriler üzerinde de 
tüketicilik rolü oynamaktadır. Bu işlevleri yanında zooplakterler, içinde bulundukları su ortamında suyun 
karakterini, kirliliğini ve ötröfikasyon durumunu genel olarak belirleyici indikatör özellik de gösterirler.  
Herhangi bir bölgede yapılan zooplankton sistematiği ve ekolojisiyle ilgili bir araştırmanın genelde iki 
amacı vardır. Bunlardan biri o bölgenin biyoçeşitliliğinin belirlenmesine diğeri de sucul omurgasız fau-
nasının tanımlanmasına katkı getirmektedir. Elde edilen örneklerin nicelik yönünden değerlendirilmesi 
ise o ortamdaki besin zincirinin bu önemli halkasının yine o ortamdaki biyoverimlilik tahminlerine olanak 
sağlamasıdır. Kocaeli yarımadasında 16 farklı sahada yapılan zooplankton çalışmalarında zooplankton 
grubunu oluşturan Rotifera’dan 57, Cladocera’dan 15 ve Copepoda’dan 13 olmak üzere toplam 85 taxon 
tespit edilmiştir. Çalışmaların yürütüldüğü sahalarda tespit edilen zooplankton faunası bu bölge için ilk 
kayıt niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler:  Zooplankton, Ekoloji, İndikatör Tür

KARADENİZ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ1, Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU1, Prof. Dr. İlhan ALTINOK1, Doç. Dr. 

Nadir BAŞÇINAR1, Prof. Dr. Kadir SEYHAN1

1 KTÜ, Deniz Bilimleri Fakültesi

Karadeniz okyanuslardan yalıtılmış, sadece Türk boğazlar sistemi ile diğer denizlere bağlanan yarı 
kapalı bir denizdir. %18-22 tuzluluğu ile acı su karakterli bir su kütlesidir. Kendine has tatlı su ağırlıklı su 
bütçesi  ve 547.000 km3 hacme sahip  olan  Karadeniz’in %91 ine yakını anoksik yapıdadır. Organizmala-
rın yaşamasını olanaklı kılan oksijenli su kütlesi 71.100km3 hacme sahiptir ve de kıyısal bölgede 200 m, 
açık denizde ise  80m derinliğe sahip yüzey tabakalardadır. Bu özellikleri ile Karadeniz, Dünyanın en bü-
yük anoksik su kütlesidir. Kuzey Batı bölgesi hariç kıta sahanlığının dar ve derin bir yapıda olması nedeni 
ile Karadeniz sınırlı  bir kıyı zonuna sahiptir. Bu sınırlı kıyı zonu ve anoksik su kütlesi  hem bentik hem de 
pelajik bölgede sıkışmış olan bir biyoçeşitliliğe neden olmaktadır. Bunun ötesinde kıyısal bölgedeki sık 
yerleşim alanları ve yapılaşmalar canlılar üzerinde  ekolojik açıdan antropojenik etki oluşturmaktadır. 
Özellikle son yıllarda kıyı alanlarına yapılan fiziksel müdahaleler kıyısal ekosistem üzerinde önemli deği-
şimlere neden olmuştur.  Ekosistem üzerine tesiri olan bu yapay etkilerin dışında biyoçeşitliliği farklı kı-
lan ya da homojenize eden yapılar coğrafik yapı, karasal girdiler gibi doğal etkiler ve Karadeniz’in siklonik 
ve antisiklonik akıntı ve girdap sistemleridir. 

Bölgedeki biyoçeşitliliği destekleyen en önemli unsurlardan olan karasal nutrient girdisi, son yıllarda 
akarsular üzerinde yapılan baraj vb tutucu yapılar nedeni ve de özellikle Tuna havzasındaki ülkelerin atık 
sularını arıtarak nehre bırakması sonucu Karadenizde besleyici element miktarı ve buna bağlı olarak öt-
rifikasyon düzeyi düşmüştür. Antropojenik ve doğal etkilere bağlı olarak birincil üretimi gerçekleştiren 
fitoplanktonik organizmaların tür kompozisyonunda da değişimler gözlenmektedir. Diatom ve dinofla-
gellat oranları son yıllarda dinofilagellatlar lehine değişmektedir. Birincil üretimde küçük boyutlu ultra 
ve nano planktonik grupların önemi giderek artmaktadır. Bu durum rejim değişikliklerinin varlığını gös-
termektedir.  Doğal  yapının sınırlayıcı etkisine bağlı olarak gelişen biyoçeşitliliğin kıyıdan açığa olduğu 
kadar kıyısal bölgeler arasında da farklılık göstermesi beklenen durumdur. Güney Karadeniz de yapılan 
bilimsel çalışmalar,  Güney Doğu Karadeniz Bölgesindeki  bazı balık türlerin  diğer bölgelerdeki türler ile 
genetik farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu durum Güney Karadeniz kıyılarında farklı ekosistemlerin ve 
türlerin varlığının  bir göstergesidir. Karadeniz ekosisteminin korunabilmesi için,  öncelikle habitatlar, 
ekosistemler ve tehlike altındaki türlere dönük koruma alanları belirlenmelidir.  Ayrıca koruma alanları-
nın gerekli olup olmadığı, yaygın olarak bulunan türler baz alınarak,  irdelenmeden önce, bölgeler ara-
sında  genetik olarak farklı tür yada alt tür, varyete olup olmadığı araştırılmalıdır. Genetik tür çeşitliliği 
araştırılarak,  türe dayalı yerel yada bölgesel koruma alanları ve planları oluşturulması ve yerel halk ve 
karar vericilerde   koruma bilincinin geliştirilmesi korumanın sürdürülebilirliği için önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Karadeniz, Sürdürülebilir yönetim.

KARADENİZ BALIK FAUNASININ GÜNCEL DURUMU
Doç. Dr. Semih ENGİN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda Karadeniz’de yaşayan 161 balık türünün varlığından söz edil-
mektedir. On yılı aşkın bir süredir yürütülen saha çalışmaları neticesinde ise Karadeniz’de yaşayan sade-
ce 98 balık türü tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda literatürde bahsi geçen türlerin 
yaklaşık % 40’lık kısmının artık Karadeniz’de yaşam ortamı bulamadığı ortaya çıkmaktadır. Başta aşırı 
avcılık ve diğer insan etkileri sonucu bu olumsuz tablo oluşmuştur. Mevcut durumun düzeltilmesi için acil 
ve etkili önlemler alınmadığı sürece Karadeniz balık çeşitliliğindeki azalmanın devam edeceği aşikardır.   

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, balık, biyoçeşitlilik  
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TRABZON KIYISAL ALANINDAKİ BALIK FAUNASININ 
SON YİRMİ YILLIK DEĞİŞİMİ

Dr. Orhan AK1,* ve Dr. Yaşar GENÇ1

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, PK.61250, Trabzon.

ÖZET

Bu çalışmada, Trabzon kıyılarında 1991–1996 ve 2006–2010 yılları arasında gerçekleştirilen araştırma 
amaçlı dip trolü çekimlerinden elde edilen verilerin karşılaştırılması yapılmıştır. Balık tür çeşitliliği ve 
bolluk değerleri izlenmiş ve değişimi etkileyen faktörler tartışılmıştır. 

1991–1996 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar süresince 30 adet kemikli balık, 3 adet kıkırdaklı 
balık, 2 adet eklembacaklı ve 6 adet yumuşakça olmak üzere toplam 41 adet farklı türden makro orga-
nizmaya rastlanmıştır. 2006–2010 yılları arasında ise 2 sınıf, 8 takım ve 25 familyaya ait 3’ü kıkırdaklı 35 
tür belirlenmiştir. 

Bölgede yapılan balıkçılık faaliyetlerinde meydana gelen artış ve özellikle larva ve genç bireylerin 
beslenme ve büyüme ortamlarının oluşturan kıyısal alanların tahrip edilmesinin balık çeşitliliği ve dağı-
lımı üzerine etkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü birçok balık türünün genç bireylerinin beslenme ve 
büyüme alanlarını yakın kıyı alanları oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Balık çeşitliliği, dip trolü, Karadeniz

GİRİŞ

Karadeniz, ülkemiz için önemli bir balıkçılık bölgesi olup, Türkiye’nin toplam kıyı uzunluğunun %16’sını 
ve avcılık yoluyla elde edilen toplam su ürünlerinin %65’ini sağlamaktadır (TUİK, 2011). Karadeniz de 
yüksek birincil üretiminde akarsu girdisinin fazla olmasına bağlı olarak tuzluluğun düşük olması miktar 
olarak üretimi fazlalaştırırken, deniz balıklarının birçoğunun üremesi için % o 17 gibi düşük tuzluluk tür 
sayısının diğer denizlerimize göre az olmasına neden olmaktadır. Ayrıca Karadeniz de 150 m derinlikten 
itibaren oluşan H2S tabakası da derinlik olarak yaşamı sınırlandırmaktadır. Bu nedenle makro faunayı 
oluşturan türler için yaşam sınırı 100–120 metrelerde sona ermektedir (Alkan ve ark., 2004). Diğer sınır-
layıcı unsur da balıkçılık sahasının dar bir kıta sahanlığına sahip olmasıdır (Genç, 2000).  

Trabzon kıyıları, diğer Doğu Karadeniz kıyıları gibi, yüksek şehirleşme ve bunun sonucu olarak kıyıla-
rın yapılaşmaya açılması, yol yapımı için deniz alanlarının doldurulması, evsel atıkların yoğun atıldığı bir 
bölge olmasının yanı sıra deniz trafiğinin, ticari balık avcılığının ve son yıllarda artmaya başlayan deniz 
kafeslerinde balık yetiştiriciliği nedeniyle çok yoğun sömürülme alanına sahiptir. Bu nedenle son yıllarda 
makro fauna bolluğunda önemli düşüşler yaşanmakta özellikle trol avcılığının yasak olmasına (Anonim, 
2011) karşın demersal türlerin bolluğunda azalma görülmektedir.     

Balık çeşitliliğinin tür, miktar, zamansal ve mekânsal dağılımı, beslenme şekilleri, üreme özellikleri, yaş 
ve ölüm oranları gibi biyolojik özelliklerinin bilinmesi ve sürekli olarak takip edilmesi ekosistemin işleyi-
şi hakkında bilgi vermektedir. Çalışmada, Trabzon kıyılarında 1991–1996 ve 2006–2010 yılları arasında 
yapılan dip trolü çekimlerinde elde edilen balık türlerinin çeşitliliği ve önemli ticari türlerden mezgit, 
barbunya, kalkan ve pisi balıklarının ortalama boy dağılımının yıllara göre değişimi incelenmiştir.

MATERYAL VE METOT

Çalışma, Trabzon kıyılarında 1991–1996 ile 2006- 2010 yılları arasında, Trabzon Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsüne ait SÜRAT ARAŞTIRMA–1 gemisi ile yapılmıştır (Şekil 1). Kullanılan dip trol ağının 
ağız genişliği 6 m, ağ göz açıklığı 14 mm, uzunluğu 28 metredir. Standart trol çekimi, çalışma istasyo-
nunda torba göz açıklığı 12 mm, ağız genişliği 22,5 m olan trol ağı ile 2,5 Knot hızda 30 dakika süren dip 
taramasından ibarettir. Çekimler 0–100 m arası derinliklerde gerçekleştirilmiştir. 

Trol çekimleri sonucunda neticesinde ağdan çıkan materyal önce yıkanmış ve çamurdan temizlenmiş-
tir. Daha sonra çıkan canlı materyal türlere göre ayrılmış ve kayıt altına alınmıştır. Her türün av kompozis-
yonu içerisindeki toplam ağırlığı tespit edilerek % kompozisyonu çıkarılmıştır. Ayrıca balıkların minimum 

ve maksimum boy değerleri verilmiştir.

Şekil 1. Araştırma bölgesini gösterir harita

BULGULAR

AV KOMPOZİSYONU

Trabzon kıyılarında 1991–1996 yılları arasında dip trol çekimleri sonucu elde edilen avın türlere göre 
av oranları ve boy dağılım sınırları Tablo 1’da verilmiştir. 0–100 m derinlikler arasında gerçekleştirilen 
trol çekimlerinde 30 adet kemikli balık, 3 adet kıkırdaklı balık, 2 adet eklembacaklı ve 6 adet yumuşakça 
olmak üzere toplam 41 adet farklı türden makro organizmaya rastlanmıştır. 

Kemikli balıklar av kompozisyonunda ortalama % 74.14 ile temsil edilmekte olup, yıllara göre % 60.90 
ile % 86.86 arasında değişim göstermektedir. Kıkırdaklı balıklar % 17.14 ile ikinci sıradadır. Bunu % 8.57 
oranıyla yumuşakçalar izlemektedir.  Eklembacaklılar,  % 0.50 ile av kompozisyonunda en düşük düzeyde 
bulunmaktadır (Tablo 1).

Trol av kompozisyonunda ticari olarak en fazla önem taşıyan türlerin av oranları sırasıyla; mezgit (M. 
merlangus euxinus) % 54.73, barbunya (Mullus barbatus ponticus) % 9.50, kalkan (Psetta maxima) % 1.61, 
Pisi (Pleurenectes flesus luscus) % 1.88, deniz salyangozu (Raphana  thomasiana) % 0.71, ve izmarit (Spi-
cara smaris) % 1.33 tür. 

Bu araştırmada, trol av kompozisyonunda nadiren rastlanan hamsi, istavrit, tirsi, lüfer ve kefal gibi 
bazı pelajik ve semipelajik türlere ilişkin oransal av değerleri de verilmiştir (Tablo 1).

Trabzon kıyılarında 2006–2010 yılları arasında dip trol çekimleri sonucu elde edilen avın,  türlere göre 
av oranları ve boy dağılım sınırları Tablo 2’de verilmiştir. 0–100 m derinlikler arasında gerçekleştirilen 
trol çekimlerinde 32 adet kemikli balık, 3 adet kıkırdaklı balık, 2 adet eklembacaklı ve 3 adet yumuşakça 
olmak üzere toplam 40 adet farklı türden makro organizmaya rastlanmıştır. 

Kemikli balıklar av kompozisyonunda ortalama % 53.79 ile temsil edilmekte olup, yıllara göre % 48 ile 
% 60 arasında değişim göstermektedir. Kıkırdaklı balıklar % 45.01 ile ikinci sıradadır. Bunu yumuşakçalar 
ve eklembacaklılar düşük düzeyde av kompozisyonu ile izlemektedir (Tablo 2).

Trol av kompozisyonunda ticari olarak en fazla önem taşıyan türlerin av oranları sırasıyla; mezgit (M. 
merlangus euxinus) % 34.86, barbunya (Mullus barbatus ponticus) %13.01, kalkan (Psetta maxima) % 3.36, 
Pisi (Pleurenectes flesus luscus) % 0.24 ile izlemiştir. Kalkan miktarında 2010 yılında meydana gelen artış 
(%8.69), 2009 yılında kalkan stoklarının takviyesi amacıyla Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SU-
MAE) tarafından denize bırakılan 10.000 adet markalı kalkanın geri yakalanmasından kaynaklanmaktadır.

2006-2010 yılları arasında Anguilla anguilla, Arnoglossus kesleri, Scophthalmus rhombus, Oncorhynchus 
mykiss, Sardinella aureta türleri; 1991–1996 yılları arasında yapılan çalışmada ise Acipensaridae sp., Lab-
rus bimakulatus, Sciaena umbra türleri farklı olarak örneklenmiştir. 
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Tablo 1. 1991–1996 yılları arasında trolden çıkan türlerin av kompozisyonu oranı (%)

Tür adı Bilimsel Adı
% Bolluk Total boy 

(cm)**
Min-Mak

1991 1992 1993 1994 1995 1996 91–96
KEMİKLİ OSTEICHTHYES 71.76 86.26 82.43 60.97 60.9 77.57 74.14
Barbunya Mullus barbatus ponticus 16.93 9.33 3.27 5.21 9.79 13,69 9.50 4.4-23.5
Mezgit Merlangius merlangus euxinus 41.69 69.01 70.15 45.35 41.91 53,57 54.73 5.6-43.2
İzmarit Spicara smaris 4.81 1.05 0.19 0.30 0.44 1,01 1..33 6.2-21.5
İstavrit* Trachurus mediterraneus 0.46 0.12 0.01 0.03 0.10 0,28 0.16 7.4-17.5
Kalkan Psetta maxima 1.16 1.54 2.56 2.23 1.27 0,47 1.61 7.2-82.0
Pisi balığı Pleurenectes flesus luscus 0.98 1.32 2.06 3.03 2.16 2,06 1.88 11.0-38.0
Dil balığı Solea nasuta 0.10 0.05 0.14 0.28 0.28 0,11 0.16 4.5-23.5
Çaça* Sprattus sprattus 0.37 0.10 0.01 <0.01 <0.01 0,00 0.09 6.5-11.0
Tirsi* Alosa pontica 0.09 0.02 0.11 0.01 0.01 0,02 0.05 7.5-26.8
Kötek Sciaena umbra <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,00 <0.01 14.2-35.6
Gelincik Phycis phycis 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,00 0.01 9.8-25.6
Kaya balığı
Kömürcü kaya
Siyah noktalı kaya

Gobius cobitis,
Gobius niger,
Neogobius melanostomus

2.19 1.99 2.32 2.72 2.78 2,86 2.43
12.9-30.5
5.0-13.7
9.3-23.1

Trakonya Trachinus draco 1.15 0.51 0.39 0.27 0.35 0.78 0.57 10.3-21.0
İskorbit Scorpaena porchus 0.32 0.28 0.58 0.91 1.47 2.38 0.88 6.8-24.0
Kırlangıç Trigla lucerna 0.21 0.05 0.05 <0.01 0.01 <0.01 0.07 15.3-25.8
Tiryaki Uranoscopus scaber 1.22 0.74 0.57 0.59 0.27 0.19 0.63 10.5-24.0
Gümüş balığı* Atherina boyeri 0.05 0.14 <0.01 <0.01 <0.01 0.00 0.04 7.4-13.5
Horozbina Blennius sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 8.3-14.4
Hamsi* Engraulis encrasiolus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 6.0-14.1
Deniz atı Hippocampus sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 3.5-8.0
Deniz iğ. Sygnathus sp. <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 16.1-37.4
Lüfer* Pomatomus saltator 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.02 0.02 11.9-22.9
Kefal* Mugil sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 9.6-16.9
Çırçır Ctenolabrus rupestris <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 7.2-15.5
İsparoz Diplodus annularus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.12 0.01 7.6-17.5
Lapina Labrus bimakulatus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 11.1-19.5
Üzgün Callionimus festivus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 9.5-15.7
Mersin Acipencer sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 23.5-49.9
KIKIRDAKLI  CHONDRICHTHYES 23.81 12.2 7.97 24.66 21.63 16.16 17.14
Vatoz Raja clavata 13.70 9.82 6.76 13.63 20.25 9,05 12.05 24.0-85.5
Köpek balığı Squalus acanthias 8.74 2.13 0.90 10.24 0.83 6,06 4.41 28.3-141
Tırpana Dasyatis pastinica 1.37 0.25 0.31 0.79 0.55 1,06 0.68 11.7-89.6
KABUKLULAR CRUSTECEA 0.43 0.21 0.02 0.02 0.08 0.1 0.15
Çalı karidesi Crangon crangon 0.28 0.02 0.01 0.01 0.00 0,01 0.06
Yengeç Carcinus sp. 0.15 0.19 0.01 0.01 0.08 0.09 0.09
YUMUŞAKÇALAR MOLLUSCA 3.98 1.32 9.57 14.34 17.37 6.17 8.57
Kara midye Mytilus galloprovincialis 3.51 1.14 9.16 12.50 15.51 5,88 7.66
Deniz Salyangozu Raphana venosa 0.26 0.14 0.34 1.83 1.78 0,24 0.71
Beyaz kum midyesi Chamelea gallina 0.02 0.03 0.06 0.00 0.07 0,05 0.06
Ak midye Anadara cornea 0.19 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.06
- Nassariidae sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
- Naticidae sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100

* Trol av kompozisyonunda çıkan pelajik türler   ** Değişim aralığı 

Boy Dağılımı 

Mezgit ve barbunya balıklarının ortalama boy dağılımları 1991–1996 yılları arasında sırasıyla 13–15.5 
cm ve 12–13 cm arası dağılım gösterirken, 2006–2010 yılları arasında sırasıyla 11–13 cm ve 11–12 cm ara-
sında değişmiştir. Yassı balıklardan kalkan ve pisinin ortalama boy dağılımları 1991–1996 yılları arasında 
sırasıyla 33–44 cm ve 18–24 cm arası değişim gösterirken, 2006–2010 yılları arasında sırasıyla 24–45 cm 
ve 19–28 cm arasında değişmiştir.

Şekil 2. 1991–1996 ve 2006–2010 yılları arasında dip trolü ile yakalanan mezgit, barbunya, kalkan ve pisi balığının 
ortalama boylarının yıllara göre değişimi

Tablo 2. 2006–2010 yılları arasında trolden çıkan türlerin av kompozisyonu oranı (%)

Tür adı Bilimsel Adı % Bolluk Total boy 
(cm)**

Min-Mak
2006 2007 2008 2009 2010 06–10

KEMİKLİ OSTEICHTHYES 48.47 58.62 47.62 54.04 60.20 53.79
Barbunya Mullus barbatus ponticus 10.94 7.45 11.63 17.30 17.71 13.01 6.0–22.5
Mezgit Merlangius merlangus euxinus 31.44 47.12 35.02 31.72 28.98 34.86 6.5–29.5
İzmarit Spicara smaris 0.48 0.31 0.02 0.40 0.40 0.32 8.1–34.1
İstavrit* Trachurus mediterraneus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 6.0–18.0
Kalkan Psetta maxima 4.37 1.73 0.54 1.44 8.69 3.36 16.0–44.
Pisi balığı Pleurenectes flesus luscus 0.68 0.16 0.03 0.13 0.19 0.24 19–38.5
Dil balığı Solea nasuta <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 11–21.3
Çaça* Sprattus sprattus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 5.1–10.6
Tirsi* Alosa pontica <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12.6–18
Gelincik Phycis phycis <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 16.6–28
Kaya balığı Gobius cobitis. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 12.9–25
Kömürcü kaya Gobius niger. 0.06 0.1 0.1 0.09 2.06 0.48 6.1–12.9
Siyah noktalı kaya Neogobius melanostomus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 10.1–20.2
Trakonya Trachinus draco 0.16 0.21 0.02 0.21 0.18 0.16 5.0–35
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İskorpit Scorpaena porchus 0.06 0.43 0.07 0.67 0.74 0.39 5.0–34.2
Kırlangıç Trigla lucerna <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 10.5–39
Tiryaki Uranoscopus scaber 0.22 1.06 0.17 2.07 1.24 0.95 5.0–30.3
Gümüş balığı* Atherina boyeri <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 8.5–14.6
Horozbina Blennius sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 7.7–8.8
Hamsi* Engraulis encrasiolus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 6.0–12.2
Deniz atı Hippocampus sp. 0.05 0.05 0.02 <0.01 <0.01 0.04 2.7–13.7
Deniz iğ. Sygnathus sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 20.5–40
Lüfer* Pomatomus saltator <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 11.6–22
Kefal* Mugil sp. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 14.1–38
Çırçır Ctenolabrus rupestris <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 8–14.2
İsparoz Diplodus annularus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 8.1–14.5
Sardalya Sardinella aurata <0.01 <0.01 19.5–16
Üzgün Callionimus festivus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 10.1–16.1
Yılan balığı Anguilla anguilla <0.01 <0.01 44.2
Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss <0.01 <0.01 29.1
Yalancı Dil Balığı Arnoglossus kessleri <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 3.6–5.8
Dikenli Kalkan Scophthalmus rhombus <0.01 <0.01 39.2
KIKIRDAKLI CHONDRICHTHYES 49.89 40.12 51.62 45.61 37.79 45.01
Vatoz Raja clavata 25.97 32.11 43.55 34.36 21.25 31.45 14–90
Köpek balığı Squalus acanthias 2.9 0.02 <0.01 <0.01 1.46 32–124
Tırpana Dasyatis pastinica 23.92 5.11 8.05 11.25 16.54 12.97 28–104
KABUKLULAR CRUSTECEA 0 0.11 0.04 0.08 0.07 0.06
Çalı karidesi Crangon crangon 0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02
Yengeç Liocarcinus sp. 0.09 0.03 0.08 0.07 0.07
YUMUŞAKÇALAR MOLLUSCA 1.31 0.53 0.09 0.00 1.30 0.65
Kara midye Mytilus galloprovincialis 0.75 0.01 0.8855 0.55
Deniz Salyangozu Raphana venosa 0.34 0.06 0.09 0.4186 0.23
Ak midye Anadara cornea 0.22 0.46 0.34
TOPLAM 100 100 100 100 100 100

* Trol av kompozisyonunda çıkan pelajik türler   ** Değişim aralığı 

TARTIŞMA

Fricke ve ark., (2007) Türkiye denizlerinde 2007 yılında 480 farklı balık türünün bulunduğunu bildir-
miştir. Karadeniz havzasında ise 187 balık türü rapor edilmiştir (Anonim 2012). 91–96 yılları arasında 30 
adet kemikli balık, 3 adet kıkırdaklı balık olmak üzere 33 tür, 2006–2010 yıllarında ise 3’ü kıkırdaklı 35 
tür balık tespit edilmiştir. Karadeniz de bildirilen balık türlerinin yaklaşık 1/5’i her iki çalışmada da örnek-
lenmiştir. Bunların yanında levrek, zargana, palamut gibi hızlı yüzen pelajik balıklar ile daha çok kayalık 
alanları tercih eden türler de örneklemeye dahil edildiklerinde balık çeşitliliği daha da artacaktır. Her iki 
dönemde de yakalanan balıklar Karadeniz de daha önce rapor edilen balıklar olup yeni tür veya ilk kayıt 
değildir. 

Kemikli balıkların bolluğu 1991–1996 yıllarında %60.90 ile %86.26 arasında değişim gösterirken (or-
talama %74.14), bu oran 2006–2010 yıllarında %47.62 ile %60.20 arası değişim göstermiştir (ortalama 
53.79). Kıkırdaklı balıkların oranı ise 1991–1996 yılları için %7.97 ile %24.66 arasında (ortalama %17.14). 
2006–2010 yılları için ise %37.79 ile %51.62 arası değişim göstermiştir (ortalama %45.01). Çiloğlu ve ark 
(2002) aynı bölgede yaptıkları çalışmada kıkırdaklı balıkların oranını %26.5, Demirhan (2005) ise %1 ola-
rak bildirmişlerdir. Balık oranlarının farklı çıkması zamansal ve iklimsel şartlara bağlı olabileceği gibi, tro-
le kapalı bölgede (Anonim, 2011) uzatma avları ile avcılığın yoğun olması, kıta sahanlığının darlığından 
dolayı gırgır av operasyonlarının sığ sularda yapılması ve denizin dolgu alanı olarak doldurulması balık 
yoğunluğunu etkileyen faktörler olarak düşünülmektedir. 

Ekonomik değere sahip mezgit, barbunya, kalkan ve pisi balıklarının boylarının yıllara göre azalması 
da av araç gereçlerinin seçiciliğinden ve yoğun olarak yapılan avcılığın etkisi bulunmaktadır.  

Sonuç olarak; balık tür çeşitliliğinin düzenli olarak izlenerek, bolluğun ve tür çeşitliliğinin yıllara göre 
değişimlerin ortaya koyulması ve çalışmaların sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. 
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KARADENİZDE YAŞAMI TEHDİT EDEN GÜNCEL ETKENLER VE 
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

Rıza BİRKAN
Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü Başkanı

Karadeniz yaşamı tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 2 kıta ve 6 ülkenin arasına sıkışıp kalan bir iç 
deniz olan Karadeniz , küresel ısınma , aşırı ve hatalı avlanma , sanayi , tarımsal  ve evsel atıklarla kirletil-
me gibi  baskılar altında can çekişmektedir.

Güçlü sonarlarla donatılmış , kapasitesi , ağ boyları , motor kuvvetleri ve kapasiteleri son 20 yıl içinde 
kat kat artan gırgır , trol ve algarna tekneleri ile hobi avcılığı gibi masum bir örtü ardında gizlenen on bin-
lerce oltacı ve zıpkıncı. Her biri Karadeniz yaşamının geri dönülmez noktaya gelişini hızlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aşırı ve bilinçsiz avcılık, olta, zıpkın, suni resif   
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EGE DENİZİ (TÜRKİYE) KIYILARININ DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE
FİTOBENTOZUN EKO-TURİZMDEKİ ROLÜ

Prof. Dr. Berrin DURAL1, Prof. Dr. Veysel AYSEL2, Prof. Dr. Nilsun DEMİR3, 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERDUĞAN4, Dr. Ayhan ŞENKARDEŞLER1, Orkun AYSEL2

1: Ege Üniv., Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı.Bornova/İzmir

2: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tınaztepe/İzmir

3: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Dışkapı/Ankara

4: Onsekizmart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale

Denizel habitatlarda geniş yayılım alanına sahip, bentik algler ve deniz çayırı vejetasyon birimleri, be-
sin zincirine ve denizel biyoçeşitliliğe olan katkıları nedeniyle ekosistemde büyük role sahiptir. Fitobentik 
topluluklar, denizlere oksijen vererek, onların nefes almasını sağlayan akciğerler, vegetatif yolla çoğala-
rak sualtı çöllerini ortadan kaldıran, berraklığı arttıran doğal filtre ve stabilizatörler, kıyılarda sahillerin 
biçimlenmesini sağlayan mükemmel dalgakıranlar olarak işlev görürler. Bunun yanı sıra, bentik faunaya 
da ev sahipliği yapan, korunma ve barınmasını, bir o kadar da kendilerine beslenme ve yumurtlama im-
kânları sunan, denizlerin temel yaşam kaynakları niteliğindeki yegane ekosistemlerdir.

Bu çalışmada; biyoçeşitlilikte önemli role sahip fitobentik toplulukların yapısı, önemi, özellikle Ege 
Denizi kıyılarında yapılan çalışmalar, ekolojik olduğu kadar görsel bakımdan da önem taşıyan sualtı pey-
zajlarının varlığı ve çeşitliliği ile bunların sualtı eko-turizmindeki önemine değinilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Ege Denizi, Biyoçeşitlilik, Eko-turizm

ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ KIYILARININ 
DENİZ KAPLUMBAĞALARI AÇISINDAN EKOLOJİK ÖNEMİ

Prof.Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş, Doç. Dr. Ali Cemal Gücü, Sinem Cihan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilimdalı  Limonlu, Erdemli, Mersin

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, P.K. 28, 33731, Erdemli, Mersin

ÖZET

Büyük bir kısmı kumul yapıda olmaları nedeniyle bir zamanlar deniz kaplumbağalarının önemli bir 
üreme alanı olan Mersin ile Silifke arasındaki yaklaşık 80 km uzunluktaki kıyıların ekolojik özellikleri ko-
nusunda kapsamlı çalışmalar yapılmamıştır. Bu bölgedeki doğal özelliğini kısmen korumayı başarmış son 
alanlardan biri olan ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinin sahillerini kullanan soyu tehdit ve teh-
like altındaki canlılardan deniz kaplumbağalarının üreme özellikleri dahil yakın kıyısal kesimin ekolojik 
yapısının belirlenmesi, hem bu güzide sahilin koruma altına alınması ve hem de gelecekteki benzer ça-
lışmalara temel veri oluşturması bakımından önemlidir.Ekolojik yapı belirlenirken biyoçeşitliliğin önemi-
nin vurgulanması ve insanların bilinçlendirilmesi ve gerekli sağduyunun kazandırılması amacıyla,şimdiye 
kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi – Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından; ilköğretime yönelik eğitim 
çalışmaları, Akdenizden Toroslara Eğitim Çalışması, ulusal ve uluslararası ölçekte çalıştay ve eğitim çalış-
maları yapılmıştır. Son olarak söz konusu alanın deniz kaplumbağaları açısından ekolojik önemi bir BAP 
(Bilimsel Araştırma Projesi) kapsamında çalışılmaktadır. Yürütülen projenin 4 temel amacı vardır. Bunlar;

• ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kıyılarında görülen 3 tür deniz kaplumbağasının yaşam, yumurtlama 
ve yumurtadan çıkma faaliyetlerinin belirlenmesi 

• ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kıyılarının deniz kaplumbağaları açısından ekolojik özelliklerinin ince-
lenmesi, liman bölgesi makrobentik türlerin belirlenmesi

• Elde edilen verilerin özel bir web sayfası yoluyla ilgilenenlere duyurulması ve de yöre halkın katılım 
ve katkısının sağlanması

• Çok yoğun yapılaşma olan bölgede kalan son kaplumbağa alanı olan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 
kıyılarının koruma altına alınmasına katkı sağlanmasıdır.

Anahtar Kelimler: Deniz kaplumbağası, ekolojik yapı, makrobentik

Mersin ilinin Erdemli ilçesine bağlı Limonlu beldesinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz 
Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) yerleşkesi, Mersin Silifke karayolu üzerinde deniz ve dağ tarafında top-
lam 660,000 m2’lik bir arazide 1977 yılından beri akademik faaliyetlerini sürdüren, ülkemizde öncülü-
ğünü kanıtlamış bir bilim kurumu olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, konusunda lisansüstü eğitim/
öğretim hizmetleri veren aynı zamanda değerli bir bilimsel araştırma ve kurumudur. Enstitüye ait 50,000 
m2’lik liman, sadece 2 bilimsel araştırma gemisinin faaliyeti için kullanılmakta olup, bu nedenle limandaki 
doğal yaşam, insan faaliyetlerinden fazla etkilenmemiştir. Deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması için 
çaba gösteren, araştırmalarıyla topluma değer katan ODTÜ-DBE öğretim üyelerinin çabalarıyla, Tarım 
Bakanlığının 2005 yılında çıkardığı bir genelge ile liman alanı ve 500 m çevresinde, olta balıkçılığı dahil 
her türlü balıkçılık faaliyeti yasaklanmıştır (bkz Denizlerde ve İç Sularda Amatör (sportif) Amaçlı Su Ürün-
leri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirküler). Böylece anılan kesimde bir yandan kıyısal yaşam sür-
düren balıkların yıpratılmadan üreyerek yakın çevreye yayılması sağlanırken diğer yandan dolaylı olarak 
ekolojik yapı korunmuş olup bu arada da yerleşkenin deniz kesiminin emniyeti artırılmıştır. ODTÜ-DBE 
yerleşkesi limanı ve denizel yakın kıyı çevresi, Mersin-Silifke arasında, böyle bir koruma statüsünde olan 
tek alandır. Mersin ili kıyıları boyunca kamuya ait kurumlarca sahiplenilemeyen tüm kumsal alanlar özel-
likle 1980’lerden beri büyük bir rant paylaşımına alet edilmiştir. Sadece ODTÜ-DBE, Erdemli ilçesinin 
doğusunda bulunan Tarım Bakanlığının Alata Araştırma Enstitüsü ve Erdemli ilçesinin batısındaki Çamlık 
Milli Parkı gibi sadece sınırlı sayıda az bir alanın doğası korunmuş olarak kalmıştır. Enstitünün kıyısı lima-
nıyla birlikte yaklaşık 1500 m uzunluğunda olup bunun limanın batısındaki 200 m ve doğusundaki 800 m 
uzunluğundaki kısmı kumsallardan oluşmaktadır ve ODTÜ-DBE’nin özel gayretleri ile bu kumsalların gü-
nümüze kadar doğal güzellik ve özellikleri korunabilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri 
Enstitüsü yerleşkesi kumsallarının belirgin ekolojik özellikleri şunlardır:

• Deniz kaplumbağaları Caretta caretta ve Chelonia mydas türlerinin yumurtlama alanı olması:

Bu her iki tür de Dünya Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre “endangered” yani nesli tehlikede olan 
türlerdendir (http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search). Bu nedenle her iki tür de Türkiye’nin ta-
raf olduğu BERN (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) Sözleşmesi kapsamında 
koruma altına alınmışlardır. ODTÜ-DBE’nin tüm kumsalı (limanın hem doğusu ve hem de batısı), bu iki tür 
deniz kaplumbağasının yumurtlama alanıdır. ODTÜ-DBE kumsalında sadece 2011 yazında tespit edilen 
yumurtlama yuvası 4’ü doğuda ve 15’i batıda olmak üzere en az 19 adettir(şekil 1). Bilindiği gibi bu kap-
lumbağalar yaz aylarında (Haziran ve Temmuz) yumurta bırakmak için sahillere gelirler. Yaklaşık 40-50 
günlük bir kuluçka dönemini takiben yavrular Ağustos ve Eylül aylarında yuvalardan çıkarak ay ışığının 
parlattığı deniz yüzeyine doğru hızla hareket ederler. Bu esnada kıyıda insan faaliyetinden kaynaklanan 
ışıklar varsa, yavrular deniz yerine karaya doğru ilerleyerek telef olabilirler. Sonuç olarak üreme dönem-
leri insanların tatil dönemine rast geldiğinden deniz kaplumbağaları sahildeki yoğun turizm aktivitele-
rinden olumsuz etkilenirler.
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Şekil 1. Deniz kaplumbağasına ait yuva ve geliş-dönüş izleri

·Nesli yok olma statüsünde olan Nil kaplumbağası Trionyx triunguis’in yaşama alanı olması:

Yukarıdaki iki deniz kaplumbağasının yanında daha çok tatlı ve acı sularda rastlanan Nil kaplumbağa-
sı (Trionyx triunguis) Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde görülür. Dünya Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine 
göre Nil kaplumbağası Akdeniz foklarının bulunduğu kategoride (critically endangered = nesli yok olma 
tehlikesinde) olan yani mutlaka koruma altına alınması gereken bir türdür (http://www.iucnredlist.org/
apps/redlist/details/22200/0). ODTÜ-DBE limanı bu türün önemli bir yaşam alanı olup limanda her yaz 
bu türün çok sayıda ferdi aynı anda görülebilmektedir (Ok, 2002). 2011 yazında da en az 6 bireyin liman-
da olduğu gözlenmiştir. Nil kaplumbağasının limanın 800 m batısındaki Lamas deresinde yumurtladığı 
tahmin edilmektedir.

• Bölgede ender bulunan kumul tepeleri ve kum zambaklarını içermesi 

Söz konusu doğal kumul tepeleri bölgeye özgü korunması gereken bir tabiat varlığıdır. Maalesef bu 
tepecikler Mersin ile Silifke arasındaki bu bölgede yok olmaya yüz tutmuştur. Yine koruma altına alınma-
sı gerekli olan Kum zambakları (Pancratium maritimum) bu tepeciklerin oluşumda önemli bir yer tutmak-
tadır. Bu nedenle bazı bölgelerde Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü, koruma ve izleme çalışmaları 
yürütmek üzere bu konuyu projelendirmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Bulunduğu bölgede zambaklar, 
bir taraftan kum tepelerinin güzelliğine bir kat daha güzellik katarken diğer taraftan kökleri ile bu kum 
tepeciklerinin oluşumuna katkıda bulunurlar. Kokulu ve dekoratif çiçekleri ile önemli bir süs bitkisi olma 
niteliğine sahip kum zambakları içerdiği 150’den fazla alkaloid nedeniyle pestisit ve tıbbi bitki olma özel-
liğini de taşımaktadır. Yapılan bir araştırmada antikanser etkili bir madde olan Pancratistain’in; Pancra-
tium maritimum’da bulunduğu tespit edilmiştir. Doğu Akdeniz’deki kum zambağı bitkisi, doğal yaşam 
alanları olan kumul sahillerin büyük bölümünün betonlaşma nedeniyle, bir kısmının da plaj olarak kulla-
nılması, ayrıca insanlar tarafından çiğnenmesi vs gibi nedenlerle yok olmaya yüz tutmuş bir bitki türüdür. 

• Makrobentik çeşitliliğe ev sahipliği yapması

Genelde Kuzeydoğu Akdeniz ve Mersin ve özelde de ODTÜ-DBE kıyılarında gerçekleştirilen ekolojik 
çalışmalar son derece sınırlıdır. 2000 yılında Kilikya baseninin Erdemli ve Kumkuyu arasında yapılan bir 
tez çalışmasında  (Ergev, 2002) 10 metre ile 200 metre derinlik aralığında sediman üzerinde veya içinde 
yaşayan makrobentik canlıları belirlemek için Van Veen Grab ile yapılan örneklemelerde 395 tür tespit 
edilmiştir. Aynı alanda deniz tabanı üzerinde yaşayan canlıları belirlemek için dreç ile yapılan çalışmada 
ise 122 tür tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada organik kirlilik göstergesi olarak kabul edilen çeşitli türler, 
örneğin; Heteromastus filiformis,  Levinsenia gracilis (Polycheata) ve Corbula gibba (Bivalva) nın bazı dö-
nemlerde çok yüksek miktarlarda tespit edilmesi ve son on yıl içinde kıyıya vuran ölü deniz kabuklarının 
sayılarındaki gözle görülür azalma kıyısal ekosistemdeki değişikliklerin önemli göstergelerindendir.

ODTÜ-DBE kumsalının doğusundaki bitişik sahil Kocahasanlı belediyesi sınırlarında olup, plaj haline 
getirilmeden önce bir zamanlar ODTÜ-DBE kumsalı ile aynı özelliklere sahipti. Ancak belediye burayı 
plaj haline getirirken kumulları düzleştirip, sonrasında bu kumulların üzerine çadırlar koyarak turizme 
açmıştır. Bu sahil plaj haline getirildiğinde önce kum tepeciklerini ve kum zambaklarını kaybetmiş ve 
arkasından da kaplumbağalar insanların yoğun bulunduğu bu sahile uğrayamaz olmuşlardır. Benzer şe-
kilde ODTÜ-DBE limanının batısındaki kumsalın hemen bitişiğinde Limonlu belediyesi tarafından plaja 
dönüştürülen yaklaşık 500 m uzunluğundaki sahilde de hem kumul tepecikleri ve kum zambakları kay-
bolmuş, hem de nesli tehlikede olan kaplumbağaların bu alanda yumurtlayarak çoğalma (yuva yapma) 
şansı kalmamıştır.

Proje kapsamında; denizde, sahilden açığa doğru en fazla 1 km’lik mesafede seçilen 16 istasyonun 
(bir tanesi liman içerisinde)- (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2, 5.3, L)- (Şekil 2) 
istasyonlardan sürekli olarak sıcaklık, ışık parametrelerinin kayıtları alınacak; L, H-4 ve H-9 istasyonlarının 
sabit su altı kamerasıyla sürekli görüntülenecektir. Liman duvarını boydan boya çevreleyen kayalıklarda-
ki istasyonlardan (H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14 ) mevsimlik dalış 
yapılarak sert taban makro bentik örneklerinin alınacak, sualtı fotoğraf ve kamera çekimleri yapılarak 
bölgenin görüntülenecek ve tür teşhisi yapılacaktır. Trionyx triunguis türüne ait bireylerin liman içinde 
günlük gözlem kaydı yapılacaktır. Sahilde ve kumsalda, haftalık fotoğraflama ile kumsal hareketleri izle-
necek,mevsimsel periyotta kumsaldaki fauna ve floranın kalitatif olarak belirlenecek,sahile ve kumsala 
yerleştirilecek gece görüşlü kameralar  ve proje çalışanları vasıtasıyla, üreme mevsiminde kaplumbağa-
ların üreme davranışları ilk kez uzaktan algılama (gece görüşlü kamera) sistemleri ile kaydedilip araştı-
rılmış olacaktır.Türkiye’de koruma altına alınmış kuş türleri listesinde bulunan ve limanda sıkça olarak 
görülen yalı çapkını ve sumru gibi kuşlar da gözlemlenecektir

Şekil 2. Deniz kaplumbağalarının korunması açısından, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu beldesinde bulu-
nan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kıyılarının, limanının ve kumsalının ekolojik özelliklerinin belirlenmesi çalışma-
sında planlanan istasyonların Google Haritasındaki konumu (Haritanın genişliği yaklaşık 2 km’dir).

Tasarlanmış olan içeriğinde ODTÜ-DBE sahili ile ilgili bu çalışmada toplanacak verilerin de olacağı bir 
web sayfasına kaplumbağalar ile ilgili gözlemler doğrudan rapor edilecek, Googlemap kullanarak veri-
lerin Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) ortamında veri-tabanı (data-base) olarak saklanıp değerlendirilmesine 
olanak sağlanacaktır. Söz konusu web sayfası yerel ya da tüm Türkiye’de halkın herhangi bir bölgedeki 
kaplumbağa gözlemlerini de kaydetmelerine olanak sağlayacak olup, ilgili herkesin kullanıma açık ola-
caktır.
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KARADENİZ’İN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVRESEL PROBLEMLER: SU KİR-
LİLİĞİ, KÜRESEL ISINMA, EKOLOJİK DEĞİŞİMLER VE 

TÜR ÇEŞİTLİLİĞİYLE ETKİLEŞİMLERİ
Doç.Dr.Bülent VEREP

Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Karadeniz, okyanuslara dar boğazlarla ve denizlerle bağlı dünyanın en büyük kapalı iç denizlerinden 
biridir. Havza alanı, yüzey alanının (420 000 km2) 6 mislidir. Toplam hacmi 547 000 km3 olup en derin yeri 
2212 m’dir. Önemli bir kısmı anoksiktir (% 80-90). Tuzluluğu %o18-22 civarındadır ve tatlısu girişi 340.6 
km3 olup buharlaşmadan daha fazladır. Dolayısıyla yüzey suları her zaman dip sularına nazaran daha ha-
fifdir. Bu da Karadeniz’in yüzey sularıyla dip suları arasında karşımı azaltarak dip sularının havalanmasını 
engellemektedir.  

Bu kadar dezavantajlarına rağmen Karadeniz, Akdeniz’den daha verimlidir. Ancak canlı çeşitliliği konu-
sunda Akdeniz kadar zengin değildir. Karadeniz’in canlı çeşitliliğine bakıldığında, alg, mantar ve makro-
fitler gibi bitkisel tür sayısı 1610, omurgasız tür sayısı 1989, Hamsi, İstavrit, Çaça vbg balık türü sayısı 168 
ve memeli olarak ise yaşayan 3 yunus türü ve Akdeniz foku ile 4 tür karşımıza çıkmaktadır. 

Karadeniz dünya denizleri içersinde en anoksik, etrafında bulunan 6 farklı ülkeden dolayı en ulusla-
rarası, okyanuslardan en fazla izole olmuş, en ötröfik, en fazla zehirli gaz olan Hidrojen sülfür içeren ve 
2 milyon km2 havza alanında 160 milyondan fazla insan barındıran dolayısıyla en büyük çevresel tehdit 
altında bulunan denizlerden biridir. Bu koşullar altında Karadeniz’i tehdit eden unsurlar şu şekilde sıra-
lanabilir; Ötröfikasyon, Aşırı avcılık, Biyolojik çeşitliliğin azalması, Petrol dahil tüm kirleticilerden dola-
yı oluşan Deniz Kirliliği, Yabancı Türler (Rapana venosa, Mnemiopsis leidy vbg.)’in oluşturduğu ekolojik 
problemler ve İklim değişimi. 

Bu çalışmada, Güneydoğu Karadeniz’in Rize kıyılarını etkileyen karasal kökenli kirleticiler ve su sütünu 
fizikokimyasal su kalite parametrelerinin son yıllardaki değişimleri üzerinde de durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, su kirliliği, iklim değişimi, biyoçeşitlilik

GÜNEYDOĞU KARADENİZ EKOSİSTEMİNDE BİRİNCİL ÜRETİM-FİTOP-
LANKTON ETKİLEŞİMİ VE EKOLOJİK ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ* Arş. Gör. Ülgen KOPUZ*

*Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı 

Karadeniz son derece verimli bir deniz olup, sahip olduğu dinamikler ile yıllardır birçok araştırma gru-
bunun ilgi odağı olmuştur. Sahip olduğu bu dinamiklerden dolayı bölge ile ilgili yapılacak çalışmalarda 
bir çok faktörü bir arada düşünmek gerekmektedir. Bu faktörlerden bir olan fitoplankton, birincil üretimi 
oluşturmalarından dolayı bir ekosistemin taşıma kapasitesinin belirlenmesinde birinci adım olarak kulla-
nılabilmektedir. Sahip oldukları yüksek rejenerasyon yetenekleri ortam koşullarında ve besin zincirinde 
meydana gelebilecek her türlü değişme cevap verebilmeye imkan tanır. 

Şu ana kadar Karadeniz’den 350 fitoplankton türü tespit edilmiş olup toplam tür sayısının % 42’sini 
diatomların, % 41’ini ise dinoflagellatların oluşturduğu bildirilmiştir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmla-
rada bu oranın dinoflagellat yönüne ve hatta daha küçük boyutlu gruplara (pikoplankton) kaydığı rapor 
edilmiştir. Karadeniz’de epipelajik bölgede yıl boyunca iki belirgin fitoplankton patlaması (=bloom) dik-
kat çekmektedir. Bunlar diatomların neden olduğu ilkbahar bloomu ile kokkolitoforid Emiliania huxleyii 
ve dinoflagellatların sorumlu olduğu sonbahar bloomudur. 

Birincil üretim miktarının tespiti bir denizel ortamın verimliliğinin anlaşılması açısından oldukça önem 
taşımaktadır. Birincil üretim miktarı kuzeybatı kıta sahanlığı için 570-1200 mgCm-2gün-1, kıtasal yamaç 
için 320-500 mgCm-2gün-1 ve derin deniz bölgesi için ise 100-370 mgCm-2gün-1 arasında değiştiği rapor 
edilmiştir. Karadeniz’in Anadolu kıyıları için bu değerler ilkbahar döneminde 247-1925 mgCm-2gün-1, yaz/
sonbahar döneminde ise 405-687 mgCm-2gün-1 arasında olduğu rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Fitoplankton, Birincil Üretim
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KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESI DENİZEL BIYOLOJİK ÇEŞİT-
LİLİK ARAŞTIRMASI

Nilay AKÇA*, Umut TURAL, Nilüfer ARAÇ, M. Baki YOKEŞ
*WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Doğa Koruma Sorumlusu

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından, Güneybatı Antalya kıyılarında 2002 yılında 
başlatılan denizel biyolojik zenginlik çalışması kapsamında Patara Plajı ile Üç Adalar arasında kalan alan 
araştırılarak yasalar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde koruma altına alınmış denizel türlerin böl-
gedeki dağılımları belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda Kaş-Kekova arasında kalan kıyıların söz konusu 
türler açısından son derece zengin olduğu tespit edilmiştir. 

Koruma altındaki türler bakımından zengin olması nedeniyle çalışmanın sonraki aşamalarında Kaş-Ke-
kova Özel Çevre Koruma Bölgesi üzerine odaklanılarak, koruma altındaki türlerin ekolojileri üzerine daha 
detaylı bir çalışma yürütülmüştür. Eylül 2006’ya kadar yapılan çalışmalarda özellikle orfoz, lahoz ve fangri 
gibi önemli balık türlerinin yavrulama ve beslenme için kullandıkları alanlar ile yavru ve erişkin bireylerin 
yoğun olarak bulundukları alanlar ortaya çıkarılmış, yavru bireylerin büyüdükçe hangi koridorları kulla-
narak nasıl yer değiştirdikleri tespit edilmiş, erişkin popülasyonun yaz ve kış dönemlerinde nerelerde 
toplandıkları saptanmıştır. Ayrıca, sualtı ve su üstünde yapılan uzun dönemli gözlemlerle bu türler üze-
rindeki çevresel baskılar da ortaya konmuştur.

2006-2010 yılları arasında yapılan çalışmalarda bölgenin denizel biyolojik çeşitliliği ortaya konmuş, 
ekosistemin sağlıklı olup olmadığını gösterebilecek indikatör balık, yumuşakça ve kabuklu türlerinin böl-
gedeki dağılımları ve popülasyon yoğunlukları araştırılmış, deniz çayırlarının detaylı haritaları hazırlan-
mıştır. 

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Alanı dahilinde yapılan biyolojik çeşitlilik çalışmasında bugüne kadar 
sadece dalış yapılarak yaklaşık 1000 denizel tür kaydedilmiş olması, söz konusu bölgenin Doğu Akdeniz 
için yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Akdeniz foku ve deniz kaplumbağası gibi 
önemli türlerin bölgede yerleşik popülasyonları bulunmaktadır. Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıl Deniz’den 
Akdeniz’e giren yabancı türlerin de, Kaş-Kekova kıyılarında da büyük popülasyonlar oluşturdukları göz-
lemlenmektedir. 

Kıyılarımızda yaşayan orfoz, lahoz gibi ekonomik değeri yüksek ve koruma altındaki türlerin en sık 
görüldüğü bölge Kaş kıyılarında İnceburun ile Uluburun arasında kalan kıyı şerididir. Uygun yaşam alanla-
rının bulunmasına rağmen, 2002 yılından beri Kaş kıyılarında takip edilen popülasyonların hızlı bir şekilde 
küçüldüğü tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, biyolojik çeşitlilik, orfoz

POSTER BİLDİRİLER
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MAVİ YENGEÇ, CALLİNECTES SAPİDUS (RATHBUN, 1896)’IN 
ZOOCOĞRAFİK DAĞILIMI VE BİYO-EKOLOJİK DURUMU

Arş. Gör. Seçil KOLSAL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı

ÖZET

İstilacı türlerin girişi ve dağılımı yerli ekosistemlerin fonksiyonlarında ve yapısında büyük değişikliklere neden 
olabilir. İstilacı türlerin biyolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, ekosistem hakkındaki etkilerini belirlemek açısından 
önemlidir. Mavi yengeç Callinectes sapidus Rathbun, 1896 ekolojik ve ticari açıdan öneme sahip batı Atlantik kıyı-
ları boyunca dağılım gösteren endemik bir türdür. Mavi yengeçler östarin besin ağında omnivor ve iri boyutlu bir 
predatör olmalarından dolayı önemli bir role sahiptirler. Oldukça agresif ve istilacı olduklarından Akdeniz’deki en 
zararlı 100 tür arasında yer almaktadır. Mavi yengeç bugün Ege Denizi, Türk Boğazlar Sistemi ve Karadenizin de da-
hil olduğu Akdeniz bölgesinin tüm lagün ve acısu karakterindeki alanlarında bulunmaktadır. İstila edilen alanlarda 
bulunan mavi yengeçlerin besin ağındaki ilişkileri ya da yerli ekosistemler üzerine etkileri konusunda çok çalışma 
vardır. Genelde omnivor ve predator olduklarından, rekabetten ya da direkt tüketimden ötürü Avrupa sularında 
varlıkları yerli türlerin yoğunluk ve dağılımında azalmalara neden olabilmekte, ekosistem işlevleri ve görevleri üze-
rine kademeli etkilere sahiptirler.  

Anahtar Kelimeler: Callinectes sapidus, ekoloji, dağılım. 

1. BİYO-EKOLOJİK TANIMLAMA

1.1.Sistematikteki Yeri

Şube: Athropoda
Sınıf: Crustacea
Altsınıf: Malacostracea
Takım: Decapoda
Superfamilya: Brachyrhyncha
Familya: Portunidae
Cins: Callinectes
Tür: Callinectes sapidus (Rathbun, 1896)

Şekil 1. Mavi Yengeç, Callinectes sapidus (Rathbun,1896)’un dünyadaki dağılımı

1.2. Yaşam Alanları

Mavi yengeç Atlantik kökenli olup dağılım alanı Nova Scotia’dan Kuzey Atlantik’e kadar uzanmaktadır. 
Zaman içerisinde Avrupa sularına geçerek Fransa, Danimarka kıyıları ile Akdeniz’e yerleşmiştir (Türeli, 
1999). İsrail ve Mısır’ın Nil Nehri deltasında da önemli populasyonlar meydana getirmiştir. Genelde ya-
şam alanı olarak yumuşak zeminleri tercih etmektedir. Sığ suda yayılım göstermesine karşılık 35 m’ye 

kadar kaydı vardır. Yaşam ortamı olarak tuzlu, sıcak tropikal suları tercih etmelerine karşılık tatlı sudan 
yüksek tuzlu alanlara kadar geniş dağılım göstermektedirler (Türeli, 1999) (Şekil 1).

1.3. Morfolojik ve Anatomik Özellikleri 

İki çifti beslenme ve savunma işlevine sahip olan kıskaç şeklini almış 5 çift ayağa sahiptir. Kıskaçları 
izleyen üç çift ayak yürüme işini son çift ise yüzme işlevini üstlenmiştir. Karapas ve kabuk genişliği, uzun-
luğunun 2-2,5 katı kadardır. Kabuk yapısı ön tarafa doğru incelmektedir ve gözlere kadar kenarlarda 8 
adet yan ışınlar bulunmaktadır. Gözler kısa bir sap üzerine serbest hareket yeteneğine sahiptir. Kabuk 
yüzeyinde renk yeşilden kahverengi tonlarına kadar değişiklik göstermektedir. Erkek bireylerin kıskaçla-
rının ucu genelde maviyken, dişilerde bu parça kırmızı renkli olmaktadır (Gelibolu, 2006). (Şekil 2).

 Şekil 2. Mavi yengeç, Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) genel görünümü

2. ZOOCOĞRAFİK DAĞILIMI

Callinectes sapidus’un Avrupa sularından ilk kaydı Gennaio et al., 2006’nın belirttiği gibi Bouvier (1901) 
tarafından verilmiştir. Bununla birlikte, türün Akdeniz’den ilk kaydı 1949’da Venedik Lagünündendir 
(Beqiraj & Kashta 2010). Mavi yengeçler önceden Venedik Lagününden (Neptunus pelagicus olarak) (Mi-
zan, 1993; Ambrogi, 2000), doğu Akdeniz’den (Galil, 2006), Adriyatik’ten (Onofri et al., 2008) ve Ege 
Denizi’nden (Enzenross et al., 1997), Marmara Denizi’nden (Zaitsev & Mamaev, 1997), Karadeniz’den 
(Zaitsev & Mamaev 1997, Micu & Abaza 2004) ve Azak Denizi’nden (Diripasko et al. 2009) rapor edilmiş-
tir. Yakın zamanlarda, Beqiraj and Kashta (2010) Paton Lagünü’nden (Arnavutluk, güneydoğu Adriyatik) 
Callinectes sapidus’un varlığını bildirmiştir. Mavi yengeçler oldukça agresif ve yayılımcı olmakla birlikte, 
Akdeniz ekosistemindeki en zararlı istilacı 100 türden biridir (Streftaris & Zenetos 2006). Türün Akdeniz 
ekosistemine girişi muhtemelen gemilerin balast sularıyla larvaların (Galil 2006, Onofri et al. 2008) ya da 
Chesapeake Körfezindeki istiridye nakli sırasında genç juvenillerin taşınımıyla gerçekleşmiştir (Carlton & 
Mann 1996, Ruesink et al. 2005).

3. YABANCI TÜRLERİN İSTİLASI VE EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

Biyolojik istilalar, yabancı türlerin farklı ekosisteme girişi, yerleşimi, yerleşilen ekosistemlerde ani da-
ğılımı ve yayılım aralığı genişliğini içeren geniş bir dağılımdır (Carlton 1989). İstilalar doğal yayılım yoluyla 
gerçekleşmektedir (Lodge, 1993) ve istilanın en önemli unsuru antropojenik girişlerdir. İstilacı türler yerli 
ekosistemler üzerinde çok sayıda önemli etkiye sahiptirler (Mack et al. 2000). Bir populasyon skalası üze-
rinde istilacı türler predasyon, herbivorluk, paratizim, rekabet ve mutualizm yoluyla yerli türlerle direkt 
olarak, habitat değişimi ve trofik interaksiyonlarla dolaylı yoldan ilişkilidir (Bertness 1984, Mack et al. 
2000, Sakai et al. 2001). Bunun sonucunda yerli türlerin sayısında, miktarında azalmalar ve populasyon 
yapılarında değişimler (doğumlar, ölümler, göç vb.) gözlenmektedir (Ruiz et al. 1997, Sakai et al. 2001). 
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Mavi yengeçler östarin alanlardaki besin zincirinde önemli rol oynamaktadırlar. Bireyler genellikle 
omnivordur fakat midye, salyangoz ve diğer krustaseleri tüketebilen büyük predatörlerdir (Virnstein 
1977, Hines et al. 1990). Böylelikle, östarin bentik ekosistemlerinin yapısını da düzenlerler (Silliman & 
Bertness 2002). Mavi yengeçler Morone saxatilis (Linnaeus, 1766) (Scharf & Schlicht 2000) ve Sciaenops 
ocellatus (Walbaum, 1792) (Tupper & Able 2000) gibi balık türlerinin önemli bir avını oluşturmakla birlik-
te, nesli tükenmekte olan Grus americana (Linnaeus, 1758) gibi belirli kuş türlerine de av olurlar (Hunt & 
Slack 1989).
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ÖZET

Ülkemizde koruma altına alınmış ve Önemli Bitki Alanlarından (ÖBA) biri olan Kazdağları, Anadolu 
Yarımadası’nın kuzeybatısında yer alan, Biga Yarımadası’nın en yüksek dağıdır. Balıkesir ve Çanakkale 
illerinin sınırları arasında yer almaktadır. Edremit Körfezi’nin kuzeyini takiben, kuzey doğu-güney batı 
yönünde 60–70 km. uzunluğunda olan Kazdağları, batıda Baba dağı, ortada Kazdağı, doğuda Eybek dağı, 
kuzeydoğuda Gürgen, Kocakatran, Küçükkatran ve Susuz (Sakar dağı) dağlarından oluşur Farklı iklimsel 
özellikleri, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları, kendisine has toprak ve kaya yapısı ile birçok endemik 
ve nadir bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Geçiş ikliminin etkisi altında olması nedeniyle Kazdağı, kuzeye 
bakan yamaçlarında Avrupa Sibirya fitocoğrafik bölgesinin elemanlarını, güney yamaçlarında ise Akdeniz 
fitocoğrafik bölgesinin elemanlarını barındırmaktadır. Kazdağları serisinin orta kısmında bulunan Kaz-
dağı Milli Parkı, 94.433 hektarlık Kazdağı silsilesinin güneye bakan yamacındaki 21.452 hektarlık alanı 
kaplamaktadır. Ayrıca Gürgen dağı bölgesinde yaklaşık 250 ha’lık bir alanda Kazdağı göknarının (Abies 
nordmanniana subsp. equi-trojani) korunduğu bir “Tabiatı Koruma Alanı” bulunmaktadır.

Kazdağı’nda yapılan floristik çalışmalar neticesinde 1000 civarında bitki türüne ev sahipliği yaptığı 
tahmin edilmektedir. Bu türlerden 32’si sadece Kazdağı’na endemik türlerdir. Büyük bir çoğunluğunun 
yayılışı sadece Kazdağı Milli Parkı’nın sınırları içerisinde kalmaktadır. Endemik türlerle ilgili koruma ön-
lemleri alınmadığı takdirde nesli tükenmekle karşı karşıya olan türler bulunmaktadır. Tehlike kategorileri 
açısından değerlendirildiğinde, endemik ve nadir olan türlerin 17’si “CR” (Çok Tehlikede), 9’u “EN” (Teh-
likede), 6’sı “VU” (Zarar Görebilir) ve 3’ü “NT” (Tehdit Altına Girebilir) kategorisi içinde yer almaktadır.

Anahtar sözcükler: Balıkesir, endemik, Kazdağı 

1.GİRİŞ

Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası, P.H. Davis tarafından ilk kez 1965 yılının Eylül ayında yayımlanma-
ya başlanmış ve 1985 yılının Aralık ayında 9. cilde ulaşmıştır. Bu ciltler yayımlandıktan sonra Türkiye’nin 
bitki örtüsü gerek yurdumuzdaki gerekse yurtdışındaki botanikçiler tarafından oldukça ilgi çekmeye baş-
lamıştır. Bu dokuz cilde ek olarak ek bir cilt (10. cilt) 1988 yılında Davis ve çalışma arkadaşları tarafından 
yayımlanmıştır (Özhatay, 2011:1). 10. ciltte tür ve tür altı taksonları ve tam olarak isimlendirilemeyen 
taksonları da içeren diğer dokuz cilde ek olarak 472 takson bulunmaktadır (Davis vd., 1988; Özhatay, 
2011:1).  Bu yıldan günümüze kadar Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası’na ek olarak 11. cilt (Güner vd. 
2000) ve Özhatay vd. tarafından yapılan çalışmalarla 5 adet kontrol-listesi yayımlanmıştır (Davis 1965-
1968; Davis vd., 1988; Özhatay vd., 1999, 2009; Güner vd., 2000; Özhatay ve Kültür, 2006; Özhatay vd., 
2011). 

Türkiye’de yayılış gösteren bitki türlerinin sayısı Avrupa kıtasında yayılış gösteren bitki türlerinin sa-
yısına yakındır (Erik ve Tarıkahya, 2004:148-149). Türkiye’nin sahip olduğu bu zenginlik ve biyolojik çe-
şitliliğin farklı nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi sahip olduğu farklı iklim tipleridir. Diğer 
bir neden ise jeolojik ve jeomorfolojik çeşitliliktir. Ayrıca üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz tatlı 
su kaynakları (göl, akarsu vb.) bakımından da oldukça zengindir. Çeşitliliğin bir diğer nedeni de yükselti 
farklılıklarıdır. Deniz seviyesinden 5000 m. yüksekliklere kadar çıkabilen farklı yükseltilere rastlanabilir. 
Çeşitliliğin nedenlerinden sonuncusu da çok çeşitli habitatların olması ve üç fitocoğrafik bölgenin (Avru-
pa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan) ülkemizde kesişmesidir.  Anadolu sahip olduğu benzersiz konumu sa-
yesinde, milyonlarca yıl süren jeolojik devirler boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında bir geçiş 
bölgesi olmuştur. Ülkemizin sahip olduğu sıradağlar bazı bitkiler için sığınak oluştururken bazı bitkilerin 
de buralara kadar dağılmamasına neden olmuştur. Bu da endemizmi ve farklılaşmayı sağlamıştır (Özha-
tay vd., 2005:17-18). 
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Flora kayıtlarına göre Türkiye’de, 9222 bitki türü yetişmektedir ve bunlardan 8988 tanesi ülkemizin 
doğal bitkileridir. Bu bitkilerden endemik olanların sayısı ise 2991’dir. Flora kayıtlarına göre Türkiye’deki 
endemizm oranı % 32 civarındadır (Güner vd., 2000:618). Daha sonra yapılan keşiflerle bitki türü sayısı 
ve endemizm oranı artmıştır. Son verilere göre, Türkiye’de yayılış gösteren bitki türü sayısı 10150 civa-
rındadır ve alttür, varyete ve hibritlerle birlikte 3700 civarı endemik takson bulunmaktadır. Bu da toplam 
bitkilere oranlandığında endemizm oranı % 34’lere tekabül etmektedir (Güner vd., 2000:619; Özhatay 
vd., 1999:151-152; Özhatay vd., 2005:18, Özhatay ve Kültür, 2006:281-282, Özhatay vd., 2009:191-192, 
Özhatay vd., 2011:2-3). Yunanistan’ın 800 civarında endemik bitki türü ile Avrupa ülkeleri arasında en 
yüksek endemik bitki türüne sahip olduğu düşünülürse ülkemizin floristik çeşitliliği daha iyi anlaşılır.

Ülkemizde koruma altına alınmış ve Önemli Bitki Alanlarından (ÖBA) biri de Kazdağı’dır. Kazdağları, 
Anadolu Yarımadası’nın kuzeybatısında yer alan, Biga Yarımadası’nın en yüksek dağıdır. Ege Bölgesi ile 
Marmara Bölgesi’ni birbirinden ayırır, Kazdağları Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içerisinde kalmaktadır. 
Edremit Körfezi’nin kuzeyini takiben, kuzey doğu-güney batı yönünde 60–70 km. uzunluğunda olan Kaz-
dağları, batıda Dede dağı, ortada Kazdağı, doğuda Eybek dağı, kuzeydoğuda Gürgen, Kocakatran, Küçük-
katran ve Susuz (Sakar dağı) dağlarından oluşur (http://www.kazdaglari.com/yeri/yeri.html 17.04.2012).

Kazdağları serisinin orta kısmında bulunan Kazdağı Milli Parkı, 94.433 hektarlık Kazdağı silsilesinin 
güneye bakan yamacındaki 21.452 hektarlık alanı kaplamaktadır (Özhatay vd., 2005:73; Dirmenci vd., 
2007:5). Güneyde Edremit Körfezi, doğuda Zeytinli Çayı, kuzeyde Karamenderes Çayı ve batıda Mihli Çayı 
arasında yer alır (Dirmenci vd.,  2007:5).

Kazdağı, Marmara Bölgesi’nin Uludağ’dan sonraki en yüksek dağıdır (Özhatay vd., 2005:73). En yüksek 
zirveleri arasında silsilenin batı ucuna doğru Karataş tepe (1774 m), Babadağ tepe (1765 m) ve Sarıkız 
tepe (1726 m) sayılabilir. Kazdağı’nın yüksekliği doğuya gidildikçe azalmaktadır ayrıca derin vadiler ve 
küçük boğazlarla kesintiye uğramıştır. Paleozoyik şist dağın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yukarıda 
verilen zirve bölümleri ise yüzeye çıkmış billursal mermer ve diğer yerlerse mermer, gnays ve tür tortu-
larından meydana gelmiştir (Özhatay vd., 2005:73; Soykan, 2003:251-280). Kazdağı’ndaki kayaçlar gnays, 
mikaşist, amfibolit, mermer gibi metamorfik kayaçlardan oluşur. Bu kayaçlar Şahindere, Manastır Çayı, 
Kızılkeçili Çayı ve Zeytinli Çayı ile yarılarak Şahinderesi Kanyonu ve Manastır Kanyonu gibi olağanüstü 
güzellikte doğal şekiller oluşmuştur (Soykan, 2003:251-280). 

Kazdağı kendine özgü ve oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahip konumdadır. Kazdağı, dağın kuzey 
eteklerinde görülen Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinin Öksin Provensi ile güney yamaçlarında ela-
manları görülen Akdeniz fitocoğrafik bölgesinin kuzey kısmı arasında sınır meydana getirmektedir. Bu 
bölgelerle alakalı olması, iklimsel özellikleri, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları, kendisine has toprak ve 
kaya yapısı ile bu bölge nadir bitkilerle zengin bir doğa abidesidir (Akalın, 2006:123). 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Milli Park içerisinde Dünya’da ve Türkiye’de sadece Kazdağı’nda yetişen bitkilerin yetiştiği bitki alan-
larının koordinatları GPS yardımı ile belirlenmiştir. Bu alanlardaki türler 2003-2010 yılları arasında ve ve-
jetasyon dönemlerinde yapılan düzenli arazi çalışmaları sonucunda toplanmıştır. Türlerin yayılış alanları, 
lokaliteleri ve yükseklikleri GPS yardımı ile belirlenmiş ve kayıtları tutulmuştur. Toplanan bitki türleri 
kurutulup herbaryum materyali haline getirildikten sonra, BAÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Herbaryumu’na konulmuşlardır. 

Sadece Kazdağı’nda yayılış gösteren bu türler belirlendikten sonra bunlardan durumu en kritik olan-
ların üzerinde durulmuş ve bitkilerin neslinin neden tehlike altında olduğu tartışılmıştır. Bitkilerin tehlike 
kategorileri, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim vd., 2000) ve IUCN (2010) kriterlerine göre belirlenmiş-
tir. Çalışmada kullanılan kategoriler ve anlamları aşağıda verilmiştir.

CR: Critically endangered-Çok Tehlikede  NT: Near Threatened-Tehdit Altına Girebilir

EN: Endangered-Tehlikede   LC: Least Concern-En Az Endişe Verici

VU: Vulnerable-Zarar Görebilir   DD: Data Deficient-Veri Yetersiz

NE: Not Evaluated-Değerlendirilmeye Alınmamış

3.BULGULAR

Kazdağı, Güney Marmara geçiş ikliminin etkisinde ve iki fitocoğrafik bölgenin kesiştiği yerde bulunma-
sından dolayı zengin bir bitki çeşitliliğine ve bitki örtüsüne sahiptir. Ayrıca bu bölgede yükseklik, bakı ve 
iklim değişikliklerini yansıtan orman toplulukları da yer almaktadır. Kazdağı’nın güney yamaçları Akdeniz 
ikliminin tipik bitkilerini barındırmaktadır. Denize yakın yamaçlarda maki örtüsünün tahribi ile oluşan Fri-
gana toplulukları yer almaktadır. Bu toplulukların karakteristik türleri; Sarcopoterium spinosum (L.) Spa-
ch, Lavandula stoechas L., Cistus creticus L., C. salviifolius L. ve Thymbra spicata L. subsp. spicata ’dır.   Yine 
güney yamaçlarda makinin karakteristik türlerine de rastlanmaktadır (Arbutus andrachne L., A. unedo L., 
Phyllaria latifolia L., Pistacia terebinthus L.). Güney yamaçlarda 500 m’lere kadar yaygın olarak zeytinlikle-
re rastlanmaktadır. Kızılçam ormanları ise, güney yamaçlarda 800 metrelere ve kuzey yamaçlarda ise 400 
m yüksekliğe kadar çıkabilmektedir. Bu bölgelerde kızılçamlar çoğunlukla şistli topraklar üzerinde yayılış 
göstermektedirler. Bu yüksekliklerden sonra karaçam ormanları ile yer değiştirirler. Karaçam ormanları 
ise kuzey bölgelerde yer yer 250-300 m arası yüksekliklere kadar inmektedir ve çoğunlukla şist ve gnays 
gibi metamorfik kayalar üzerinde yaygındırlar. 

Endemik Kazdağı göknarı (Abies nordmanniana subsp. equi-trojana) ormanları kuzeye bakan yamaç-
larda Gürgen dağı kısmında yaklaşık 250 ha’lık bir alanı kaplamaktadır. Ayrıca Kazdağı göknarının bu ya-
yılış alanı “Tabiatı Koruma Alanı” statüsündedir. Yükseklik olarak 1000-1400 m arasında yaygın olmasına 
rağmen 400 m civarında da görülebilmektedir. Şistli topraklar üzerinde bulunan göknar ormanları, ço-
ğunlukla doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve karaçamla birlikte görülürler. Dağdaki pek çok nadir ve 
endemik bitki toplulukları çoğunlukla zirve bölümünde yalnız kireç-taşı ve şistli kayalar üzerinde sınırlı 
olarak bulunurlar. 

Bu asli bitki örtüsünün içerisinde yer yer Quercus cerris L. var. cerris, Q. frainetto Ten., Q. petraea (Mat-
tuschka) Liebl. subsp. petraea, Carpinus betulus L., Castanea sativa Miller, Acer campestre L. subsp. cam-
pastre, Populus tremula L. türlerine de rastlanmaktadır.

Endemik bitkiler ise daha çok güney yamaçlardaki derin vadilerde (Zığındere vadisi (Şekil 1-A), orman 
içi açıklıklarda (Yayla mevkii, Kapıdağ, Tozlu yayla, Nanekırı mevkii) ve alpin kuşakta (Sarıkız tepe (Şekil 
1-B), Karataş tepe, Kartalçimeni ve Babadağ arasında kalan düzlükler) yoğun olarak bulunmaktadır. Bu 
alanlardaki endemik türler şunlardır; Ferulago idaea, Pastinaca yildizii, Achillea fraasii var. troiana, Centa-
urea odyssei, Cirsium steirolepis, Hieracium marmoricola (Şekil 2-A), Matthiola trojana (Şekil 2-B), Jasione 
idaea, Silene bolanthoides, Astragalus idae, Hypericum kazdaghensis (Şekil 2-C), Paronychia sintenisii, Ne-
peta sibthorpii subsp. tumeniana, Sideritis trojana, Thymus cherlerioides var. cherlerioides, T. pulvinatus 
(Şekil 2-D), Armeria trojana, Asperula sintenisii, Galium trojanum, Allium kurtzianum.

Şekil 1. Kazdağı’ndan genel görünüş. A-Zığındere vadisi, B-Sarıkız tepe.
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Şekil 2. Kazdağı’dan bazı endemik bitkiler. 
A- Hieracium marmoricola, B- Matthiola trojana, C- Hypericum kazdaghensis, D- Thymus pulvinatus, 

800’ü aşkın takson içeren Kazdağı’nın bitki örtüsünü Akdeniz floristik elemanları (%24), Avrupa-Si-
birya (17,6) elemanları ve İran-Turan elemanları (1,3) oluşturmaktadır Bu taksonlar arasından 80 takson 
endemiktir ve 32’si sadece Kazdağı’nda yayılış göstermektedir (Gemici ve Özel, 2001; 26-27). 

 4.TARTIŞMA VE SONUÇ

Kazdağı Avrupa-Sibirya ile Akdeniz fitocoğrafik bölgelerinin kesiştiği ve geçiş ikliminin etkisi altında 
kalmasından dolayı, kuzeye bakan yamaçlar ile güneye bakan yamaçlarında farklı türlerin oluşturduğu 
bitki örtüsüne sahiptir. Özellikle güney yamaçlarda derin vadilerin olması ve alpin kuşağın güneye ba-
kan yamaçlarda daha fazla yer kaplamasından dolayı endemik bitkiler bakımından güney yamaçlar daha 
zengindir. Kazdağı Milli Parkı’nın sınırlarının Güney kısımda yer almasının önemli bir nedeni bu floristik 
zenginliktir.

Kazdağı’na endemik olup dünya üzerinde sadece burada yayılış gösteren bitkiler ve bu bitkilerin teh-
like kategorileri Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Dünya üzerinde sadece Kazdağı’nda yayılış gösteren bitki taksonlarının listesi ve tehlike ka-
tegorileri

Abies nordmanniana (Stev.) Spach subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) 
Coode & Cullen (Pinaceae), NT

Ferulago idaea Özhatay & Akalın (Apiaceae), CR
F. trojana Akalın & Pimenov (Apiaceae), VU
Pastinaca yildizii Dirmenci (Apiaceae), CR
Prangos ilanae Pimenov, Akalın &  Kljuykov (Apiaceae), VU
Achillea fraasii Schultz Bip. var. troiana Asch. & Heimerl (Asteraceae), CR
Carduus nutans L. subsp. trojanus PH. Davis (Asteraceae), NT
Centaurea odyssei Wagenitz (Asteraceae), CR
Cirsium steirolepis Petrak (Asteraceae), CR
Hieracium marmoricola Sell & West (Asteraceae), CR
H. scamandris Zahn (Asteraceae), EN
Erysimum idae Polatschek (Brassicaceae), CR
Matthiola trojana Dirmenci, Satıl & Tümen (Brassicaceae), CR
Jasione idaea Stoj. (Campanulaceae), VU
Silene bolanthoides Quezel, Contandr. & Pamukçuoğlu (Caryophyllaceae), EN
Astragalus idae Sirj. (Fabaceae), VU
Hypericum kazdaghensis Gemici & Leblebici (Hypericaceae), EN
Nepeta sibthorpii Benth. subsp. tumeniana Dirmenci (Lamiaceae), CR
Sideritis trojana Ehrend. (Lamiaceae), CR
Thymus cherlerioides Vis. var. cherlerioides Vis. (Lamiaceae), NT
T. pulvinatus Celak (Lamiaceae), CR
Armeria trojana Bokhari & Quezel (Plumbaginaceae), EN
Asperula sintenisii Asch. ex Bornm. (Rubiaceae), EN
Galium trojanum Ehrend. (Rubiaceae), CR

Saxifraga sancta Gris. (Saxifragaceae), VU
Digitalis trojana Ivan. (Scrophulariaceae), VU
Verbascum scamandri Murb. (Scrophulariaceae), EN
Allium kurtzianum (Asch. & Sint. ex) Kollman (Liliaceae), EN

Türkiye’de sadece Kazdağı’nda yayılış gösterip nadir olan taksonlar ve tehlike kategorileri ise; Centa-
urea athoa DC. (Asteraceae) – CR, Doronicum austriacum Jacq. (Asteraceae) – CR, Iberis saxatilis L. subsp. 
saxatilis (Brassicaceae) – EN, Minuartia garckeana (Asch. & Sint. ex Boiss.) Mattf. (Caryophyllaceae) – CR, 
Paronychia sintenisii Chaudhri (Illecebraceae), Prunella grandiflora (L.) Scholler (Lamiaceae) – CR, Sideritis 
athoa Papanikolaou & Kokkini (Lamiaceae) – CR, Rosa sicula Tratt. (Rosaceae) – EN.    

Son yıllarda ekolojik turizmin Türkiye’de de gelişmesi ve yaygınlaşması ile Kazdağı’da Türkiye’nin 
önemli ekoturizm merkezlerinde biri olmuştur. Floristik çeşitlilik ve kültürel zenginlikleri nedeniyle yılın 
her döneminde ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ekoturizm amacıyla en çok ziyaret edilen alanlar ende-
mik bitkilerin en yoğun olduğu alanlardır (Kapıdağ ve çevresi, Nanekırı, Sarıkız tepe, Kartalçimeni, Baba-
dağ, Karataş tepe). Bu alanlar dünyada sadece Kazdağı’nda yetişen yaklaşık 15-20 arasında endemik türü 
barındırmaktadır. Yoğun ziyaretçi baskısından dolayı türlerin habitatlarında her geçen gün tahribatlar 
olmaktadır. Bu bölgelerde ziyaretçi geçiş güzergahları düzenlenmeli ya da bu türler için gerek in-situ 
gerekse ex-situ koruma önlemlerinin acil olarak alınması gerekmektedir.
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BAZI AMFİBİ VE SÜRÜNGEN TÜRLERİNİN BESİN TERCİHLERİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe ÇAPRAZLI, Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 17100 ÇANAKKALE

ÖZET 

Bir türün beslenme faaliyetlerini karada mı yoksa suda mı gerçekleştirdiği, türün hangi sınıftan can-
lıları av olarak tercih ettiği, mevsimsel olarak beslenme tercihlerinin değişikliğe uğrayıp uğramadığının 
anlaşılabilmesi için besin tercihleri ile ilgili çalışmalar önem arz etmektedir. Ayrıca biyolojik mücadelede 
hangi hayvanların kullanılabileceği gibi konuların cevaplarını yalnızca besin tercihi çalışmalarında bulabi-
liriz. Bu sebeple yurdumuzda ve diğer ülkelerde birçok araştırmacı besin tercihi çalışmalarına yönelmiş 
ve günümüze kadar da birçok türün beslenme tercihi çalışılmıştır. Fakat hala yurdumuzda beslenme ter-
cihi çalışılmamış türler mevcuttur. 

Amfibi ve sürüngen beslenme tercihleriyle ilgili yapılan ilk çalışmalarda gözlem ve diseksiyon yöntemi 
kullanılmıştır. Daha güncel çalışmalarda ise çalışılan canlılara herhangi bir zarar vermeden mide içeriği 
elde etme esasına dayalı yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan biri bizimde çalışmalarımızda 
kullandığımız ‘‘Kusturma Yöntemi’’ (Stomach Flushing) adı verilen yöntemdir.

Bu bildiride Türkiye’ de dağılış gösteren Pseudepidalea viridis (Gece Kurbağası),  Pelophylax ridibundus 
(Ova Kurbağa), Emys orbicularis (Benekli Kaplumbağa), Eirenis modestus (Uysal Yılan), Natrix natrix (Yarı 
Sucul Yılan) türlerinin besin tercihleri üzerine yapılan önceki çalışmaların sonuçları değerlendirilmiş olup 
Natrix natrix türünün besin tercihleriyle ilgili veriler ortaya konulmuştur. 

Genel olarak önceki çalışmalarla ve yaptığımız çalışmayla belirlenen türlerin öncelikli besin tercihle-
rine bakacak olursak; P. viridis, P. ridibundus, E. orbicularis, O. elegans ve E. modestus’ un öncelikli olarak 
Insecta (Böcekler) sınıfına dahil türleri tükettikleri yalnızca N. natrix’ in öncelikli tercihinin Amphibia (Kur-
bağalar) sınıfı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Amphibia, Reptilia, Besin tercihi, Natrix natrix

GİRİŞ

Amfibi-reptil türlerinin beslenme tercihlerinin belirlenmesi, yaşadıkları ortama gösterdikleri adap-
tasyon şekillerinin, besin zincirindeki ve ekolojik dengedeki yerlerinin anlaşılabilmesine yardımcı olur. 
Tarla zararlısı gibi insanları yakından ilgilendiren canlılara karşı biyolojik mücadelenin oluşturulmasında 
da besin tercihi çalışmaları önemli rol oynamaktadır (Yılmaz, 1993, Yiyit ve ark., 1999). Ayrıca türlerin 
hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan optimum koşullar bilinirse türler nesillerini sağlıklı bir şekilde 
devam ettirebilirler, bu koşulların en önemlilerinden biri besin tercihleridir. Beslenme tercihi çalışmaları 
sadece av tercihlerinin belirlenmesi ile ilgili olmayıp aynı zamanda habitat ve besin tercihlerinin mev-
simsel değişimlerinin belirlenebilmesini sağlayan önemli bir çalışma alanıdır (Akkaya ve Uğurtaş, 2005; 
Çiçek, 2005; Çiçek ve Ayaz, 2011).

Ergin amfibiler genellikle karnivor olup böcekler, solucanlar ve salyangozlar başlıca besinlerini oluş-
turur (Baran, 2005). Daha büyük olan kurbağaların küçük kemikli balıklar veya küçük sürüngenlerle bes-
lendikleri tespit edilmiştir (Başoğlu ve ark. 1994; Baran, 2005; Çiçek, 2005). Kurbağaların besin tercihleri, 
yaşadıkları habitat özellikleri ve türlere göre değişiklik gösterir (Yiyit ve ark., 1999; Çiçek, 2005).

Tatlı su kaplumbağaları genel olarak omnivor beslenirler, Insecta sınıfı ve bitkisel materyaller ön-
celikli besin tercihlerini oluşturur (Çiçek ve Ayaz, 2011). Kertenkeleler ise daha çok böcek ve örümcek 
gruplarıyla beslenirler (Düşen ve Öz, 2001; Akkaya ve Uğurtaş, 2005). Karasal yılanlarda besin tercihleri 
türlere ve bireylerin boyutlarına göre çok fazla varyasyon gösterirken (Slip ve Shine, 1988; Pleguezuelos 
ve Fahd, 2004; Baran 2005), tatlı su yılanları genellikle kemikli balıklar, kurbağalar ve küçük memeliler ile 
beslenir (Filippi ve ark.,1996; Gregory ve Isaac, 2004).

Bu bildiride Türkiye’ de dağılış gösteren Pseudepidalea viridis, Pelophylax ridibundus, Emys orbicularis, 
Eirenis modestus Natrix natrix, türlerinin besin tercihleri üzerine yapılan önceki çalışmaların sonuçları 
değerlendirilmiş olup Natrix natrix türünün besin tercihleriyle ilgili veriler ortaya konulmuştur.

MATERYAL-METOD

Besin tercihi çalışmalarında gözlem, diseksiyon ve kusturma yöntemi olmak üzere 3 farklı metod vardır. 

Gözlem yönteminde araştırmacılar çalışılan türü doğada ya da laboratuvar ortamlarında gözlemleye-
rek beslenme tercihlerini belirlemeye çalışmışlardır.

Diseksiyon yönteminde arazi esnasında yakalanan örnekler laboratuvarda eter ile bayıldıktan yada 
öldürüldükten sonra mideleri diseksiyonla çıkartılır ve mide içerikleri %70’ lik etanole koyularak saklanır. 

Kusturma yönteminde ise canlı örneğin ağzından, midesine kadar sonda nazikçe ilerletilir ve mide içi-
ne saf su enjekte edilerek mide içeriğinin dışarı alınması sağlanır. Mide içeriği bir elek ile sudan ayrıldık-
tan sonra içerisinde % 70’ lik ethanol bulunan hava geçirmez tüplerde tayin aşamasına kadar depolanır. 
Protokol tamamlandıktan sonra örnekler kendilerine gelmeleri için 5 dakika daha tutulur ve örnekleme 
alanına geri bırakılır (Solé ve ark., 2005).

Diseksiyon yöntemi yavaş yavaş yerini hayvanlara zarar vermeden mide içeriği elde edilen yöntemlere 
bırakmaktadır bunun en önemli sebebi ise yeni yöntemlerin çalışılan türün populasyonuna bir zarar ver-
memesi ve dolayısıyla diseksiyon yöntemine göre daha fazla birey üzerinde çalışılabilmesidir.

Bu çalışmada kullanılan grafiklerde ve sayısal verilerde yalnızca numerik hesaplamaya göre yapılan, 
tercih edilen av türlerinin sayısal oranları kullanılmıştır. Sayısal oran, midede bulunan toplam av sayısıyla 
hesaplanacak olan türün sayısının oranlanmasıyla bulunur.  Natrix natrix türüyle ilgili verilerde de sayısal 
oranlar verilmiştir.

BULGULAR 

Türkiye’ de amfibi-reptil beslenme biyolojisiyle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır (Yiyit ve ark., 1999; 
Düşen ve Öz, 2001; Uğurtaş ve ark., 2004; Çiçek, 2005; Çiçek ve Mermer, 2007; Çiçek ve Ayaz, 2011). Bu 
çalışmalardaki türlerin besin tercihlerinden öncelikli olan ilk üç sınıfının yüzdesel oranları belirtilmiştir.

Yiyit ve arkadaşları (1999) P. viridis’ in İzmir populasyonunun besin tercihini diseksiyon yöntemiyle 
çalışılmış öncelik sırasına göre türün besin tercihlerini; Insecta (böcekler) (%92,20), Oligochaeta (Kara ve 
Tatlı Su Solucanları) (%3,49), Arachnida (Örümcekler) (%1.27) ve Chilopoda (Çıyan) (%0.52) olarak belir-
lemişlerdir. (Grafik 1). Ayrıca Insecta sınıfından Hymenoptera (Zar Kanatlılar) (%66,24), Coleoptera (Kın 
Kanatlılar) (%16,79) ve Diptera (Çift Kanatlılar) (%8,10) ordolarını tercih ettiği tespit  edilmiştir. 

Pseudepidalea viridis  

Insecta 

Oligochaeta 

Arachnida 
 

Grafik 1. P. viridis türünün öncelikli besin tercihleri

Çiçek (2005) Bursa Göller Bölgesi’ nde P. ridibundus (Ova Kurbağası) populasyonu üzerine yaptığı yük-
sek lisans çalışmasında türün; Insecta (%82,47), Crustacea (Kabuklular)  (%7,32) ve Osteichthyes (Kemikli 
Balıklar) (%2,20)’ın yanı sıra Amphibia (%0,77) ve Arachnida (%1,35) sınıflarını tercih ettiği tespit edil-
miştir (Grafik 2). Insecta sınıfı içerisinden ise görülme sıklıklarına göre en fazla tüketilen avlar sırasıyla, 
Diptera (% 51.22), Coleoptera (% 46.34) ve Hymenoptera (34.15)’dır. 
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Pelophylax ridibundus  

Insecta 

Crustacea 

Osteichthyes  

Grafik 2. P. ridibundus’un öncelikli besin tercihleri

Çiçek ve Ayaz (2011) Sülüklü Gölü Emys orbicularis (Benekli Kaplumbağa) populasyonunun besin ter-
cihlerini basınçlı su ile mide içeriği elde etme yöntemiyle yaptıkları çalışmada, Insecta (%79,1), Amphibia 
(%62,7), Oligochaeta (%1,8) bitkisel materyal (%34,5) ve Osteichthyes (% 28,2) olarak belirlemişlerdir. 
(Grafik 3)

Emys orbicularis 
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Grafik 3. E. orbicularis’ in öncelikli besin tercihleri

Akkaya ve Uğurtaş (2005), Bursa bölgesinde dağılış gösteren Ophisops elegans (Tarla Kertenkele-
si)’nin besin tercihini diseksiyon yöntemiyle belirlemişlerdir. Türün besin tercihleri öncelik sırasına göre; 
Insecta (%65,58), Arachnida (%18,51) Crustacea (%2,77) olarak tespit edilmiştir (Grafik 4). Ayrıca mide 
içeriklerinde tespit edilen Insecta sınıfı üyeleri içerisinde Homoptera (Eş Kanatlılar) (%21,18), Coleop-
tera (%9,85), Collembola (Sıçrar Kuyruklular) (%9,36) oranlarında tespit edilmiş, bu ordoların yanısıra % 
41,38 oranında Insecta sınıfına dahil larval ava rastlanmıştır. 

Ophisops elegans 
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Arachnida 

Crustacea 

Grafik 4. O. elegans’ ın öncelikli besin tercihleri

Çiçek ve Mermer (2007)’ de İzmir ve Manisa’ da dağılış gösteren Eirenis modestus (Uysal Yılan) türünün 
besin tercihini diseksiyon yöntemini kullanarak yaptığı çalışmada, türün besin içerikleri öncelik sırasına 
göre; Insecta (%75), Chilopoda (%11) ve Reptilia (%2) olarak belirlenmiştir. (Grafik 5)

Eirenis modestus 

Insecta 

Chilopoda 

Reptilia 

Grafik 5. E. modestus’un öncelikli besin tercihleri

Natrix natrix ( Yarı Sucul Yılan) türünün beslenme tercihleri Çanakkale ve civarında yaptığımız çalış-
malar sonucunda belirlenmiştir. Türün besin tercihleri öncelik sırasına göre; Amphibia (%72,72), Pisces 
(%18.18) ve Insecta (%9.09) olarak tespit edilmiştir. (Grafik 6). Amphibia sınıfından ise Lissotriton vulgaris 
(Küçük Semender) (%75), Pelophylax ridibundus (Ova Kurbağası) (%12,5) ve Bufo bufo (Siğilli Kurbağa) 
(12,5) türlerini tercih ettiği belirlenmiştir. 
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Grafik 6. N. natrix’ in öncelikli besin tercihleri

SONUÇ

P. viridis, P. ridibundus, E. orbicularis, O. elegans, N. natrix, E. modestus türlerinin besin analizlerinden 
N.natrix türü dışındaki tüm türlerin öncelikli tercihinin Insecta sınıfı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç 
Amfibi ve reptil türlerinin bulundukları ortamın besin piramidindeki yerini ve genel ekolojilerini biraz 
daha anlamamıza yardımcı olmuştur. 

P. ridibundus sucul ortama uyum sağlamış bir amfibi türü olmasına rağmen karasal Coleopterler ve 
Hymenopterleri besin olarak tercih etmiştir, bu durum beslenmek için karasal ortamı da tercih ettiğini 
ortaya çıkarır. Pelophylax genusunda daha önceden yapılan çalışmalarda bu grubun daha çok karasal av-
ları tercih ettiği belirlenmiştir (Whitaker ve ark. 1981; Hirai ve Matsui, 1999; 2001; Uğurtaş ve ark. 2004). 
P.viridis’ in mide içeriklerinde daha çok karasal Insecta üyelerine rastlanması türün daha çok bu ortamda 
avlandığını göstermektedir. Bufo genusu üyeleri besin olarak daha çok karasal omurgasızları tercih eder 
(Berry ve Bullock, 1962; Yiyit ve ark. 1999)   

E. orbicularis’ in mide içeriklerinde rastlanan bitkisel ve hayvansal materyaller, türün omnivor beslen-
me kategorisine girdiğini göstermiştir. E. modestus’ un mide içeriklerinde taş altlarında yaşayan karasal 
omurgasızların yüksek oranda bulunması türün beslenme aktivitesinin çoğunu taş altında geçirdiği so-
nucu çıkarılabilir. N. natrix türünün öncelikli olarak Amfibiler gibi sucul formları tükettiği göz önünde bu-
lundurulursa gün içerisinde karadan çok suda vakit geçirdiği söylenebilir. Reptillerin çoğunda beslenme 
tercileri farklı biyotop ve dönemlere göre önemli derecede değişiklik gösterdiği önceki çalışmalarda da 
belirtilmiştir (Parker ve Pianka, 1975; Floyd ve Jenssen, 1983).

Türlerden yalnızca E. orbicularis’ in bitkisel materyali besin olarak tercih ettiği, N. natrix dışındaki tüm 
türlerin öncelikli olarak Insecta sınıfı üzerinden beslendiği ve her türün besin kompozisyonunun farklı 
olduğu tespit edilmiş ve Grafik 7’de ayrıntılı olarak şematize edilmiştir.  
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Grafik 7. Amfibi ve Reptil türlerinin besin tercihi karşılaştırması
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KUMKALE (ÇANAKKALE – TÜRKİYE) DELTASI’NIN AVİFAUNAL ZENGİNLİĞİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Eray ŞENGÜL, Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 17100 ÇANAKKALE

ÖZET

Çanakkale il merkezine 27 km. uzaklıktaki Kumkale (Çanakkale – Türkiye) Deltası’nda yapılan gözlem-
ler neticesinde 14 ordoya ait 39 familyadan 120 kuş türü tespit edilmiştir. Tespit edilen bu türlerden 39 
tanesi yerleşik, 33 tanesi kış göçmeni, 23 tanesi yaz göçmeni, 22 tanesi transit geçiş yapan tür ve 3 tanesi 
de besin ziyaretçisidir. Alana 48 türle Passeriformes ordosu baskın durumdadır. Ardından 25 tür ile Cha-
radriiformes ordosu gelmektedir. 

Araştırma, Şubat 2011 – Şubat 2012 tarihleri arasında arazi gözlemlerine çıkılarak yapılmıştır. Bu ta-
rihler arasında, Yaz döneminde (Haziran, Temmuz, Ağustos) iki haftada bir (ayda 2 kez) diğer aylarda ise 
haftada bir (ayda 4 kez) olmak üzere toplam 42 arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Gözlemler, 09:00 - 15:30 saatleri arasında, 30 dakikalık tek bir mola verilerek yapılmıştır. Gözlemlerde; 
akarsu boyunca “Doğrusal transekt”, sahil kısımlarında ise “Nokta sayımı” metotları uygulanmıştır.

Tüm bu türlerin arasında Puffinus yelkouan (Yelkovan) ve Larus audouinii (Ada Martısı), IUCN 2012 
kırmızı liste kriterlerine göre, tehdit seviyesine yakın (NT: Near Threatened) kategorisinde yer almakta-
dır. Geriye kalan türler ise en düşük tehdit (LC: Least Concern) kategorisindedir.

İnsan baskısını bağlı olarak alanda; çevre kirliliği, kontrolsüz anız yakımı, tarım arazilerinin çokluğu do-
layısıyla aşırı ilaçlama, hayvancılık ve yasal olmayan avcılık alanda bulunan kuş populasyonlarını olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Anahtar sözcükler: Avifauna, Kumkale Deltası, Çanakkale

1. GİRİŞ

1.1.Türkiye’nin kuş zenginliği

Türkiye’de yaşayan kuş türü sayısı ile ilgili çeşitli araştırıcılar farklı sayısal değerler vermektedirler. 
Bunlardan Baran ve Yılmaz (1984) 376, Ergene (1945) 403, Ertan ve ark. (1989) 414, Kiziroğlu (2001) 
426 ve Kumerloeve (1975) 500-550 sayılarını vermektedir (Uzun, 2004). Ayrıca Turan (1990) 421, Çanak-
çıoğlu ve Mol (1996) 418, Kasparek ve Bilgin (1996) 450, Barış (1989) ise 371 kuş türünün bulunduğunu 
bildirmişlerdir. Kirwan ve ark. (1998) Türkiye’de 453 kuş türünün bulunduğunu, bu türlere 12 türün daha 
ilâve edilerek, sayının 465’e kadar yükselebileceğini belirtmişlerdir. Yine Barış (2000)’a göre, Türkiye’de 
toplam 67 familyadan 453 kuş türünün bulunduğu kabul edilmekte, bunların 394’ü düzenli olarak görül-
mekte ve 304 tür üremektedir (Sevim, 2007).

Bu zenginliğin nedenleri arasında; ülkemizin Palearktik bölgenin bir bölümünü teşkil ederek Avrupa, 
Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde bir köprü görevi görmesi, coğrafik konumun-
dan dolayı farklı iklim koşullarına ve değişik yaşama ortamlarına sahip olması, büyüklük ve ekolojik özel-
likleri farklı, toplam 119 sulak alana sahip olması gösterilebilir (Kiziroğlu, 1989).

Biyolojik çeşitliliğin bir başka göstergesi de türlerin kendi içlerinde gösterdikleri çeşitliliktir. Bu denli 
coğrafi, iklimsel ve fauna zenginliğine sahip ülkemizde aynı türün farklı bölgelerde de çeşitlilik gösterdi-
ği bilinmektedir. Örneğin; Galerida cristata (Tepeli Toygar)’nın ülkemizde 4 alttürü, Aegithalos caudatus 
(Uzun Kuyruklu Baştankara)’un 5, Sitta europaea (Sıvacı Kuşu)’nın 4, Garrulus glandarius (Alakarga)’un 5, 
Fringilla coelebs (İspinoz)’in 4 alttürü bulunmaktadır. Bu alttür çeşitliliği coğrafi, iklimsel ve bitki örtüsü 
farklılıklarına bağlı olarak aynı türe ait farklı populasyonların kısmen de olsa izolasyona uğradığı ve ge-
netik alışverişin kısıtlandığı şeklinde yorumlanabilir. Böylece türlerin dağılımında olduğu gibi bu kez bir 
türe ait çeşitli alttürler için ülkemiz bir buluşma noktası oluşturur. Toplam 19 alttür sadece Türkiye’de 
bulunur, 10 alttürün de dağılımlarının büyük bir kısmı ülkemiz topraklarındadır. Sitta kruperi (Küçük Sı-
vacı)’nin ve Larus armenicus (Van Gölü Martısı)’un türlerinin dağılımlarının tamamına yakını; Hippolais 
olivetorum (Zeytin Mukallidi)’un, Sylvia ruppelli (Kara Boğazlı Ötleğen), Phylloscopus sindianus (Kafkas 
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Çıvgını)’un, Emberiza citrinella (Sarı Başlı Kirazkuşu)’nın ve Emberiza bruniceps (Kızıl Kirazkuşu)’in dağılım-
larının önemli bir kısmı ülkemiz topraklarında bulunur (Gürkan, 2005).

Bu çalışmanın amacı, Kumkale Deltası’nın kuş zenginliğini ortaya koymak ve alana etki eden olumsuz 
antropojen faktörlere dikkat çekmektir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Araştırmalar, Çanakkale ili sınırları içerisindeki Kumkale Deltası’nda yapılmıştır. Kuş türlerinin tespi-
tinde, Beroflex 10x50 büyütmeli dürbün ve Meade EXT 70 model teleskop, çekilen fotoğraflar için Ca-
non EOS 450D marka dijital fotoğraf makinesi kullanılmıştır. Kuş türlerinin ses ile teşhisi için ses kaydı 
yapabilen Nokia N91 marka cep telefonu kullanılmıştır. Çalışma alanından alınan koordinatlarda Garmin 
GPS Etrex Vista-HCX marka navigasyon cihazı kullanılmıştır. Kuş türlerinin tanımlanmasında çeşitli kay-
naklardan yararlanılmıştır (Heinzel ve ark., 1995; Svensson ve ark., 1999; Hayman ve Hume, 2005).

3.2. Yöntem

Araştırma, Şubat 2011 – Şubat 2012 tarihleri arasında arazi gözlemlerine çıkılarak yapılmıştır. Bu ta-
rihler arasında, Yaz döneminde iki haftada bir (ayda 2 kez) diğer aylarda ise haftada bir (ayda 4 kez) ol-
mak üzere toplam 42 arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Alan, büyüklüğü nedeniyle 2 bölgeye ayrılmış ve alanda, çalışılan her hafta bir bölge olmak üzere ar-
dışık gözlemler yapılmıştır. Çalışmalar 09:00 - 15:30 saatleri arasında, 30 dakikalık tek bir mola verilerek 
yapılmıştır. Gözlemlerde; akarsu boyunca “Doğrusal transekt”, sahil kısımlarında ise “Nokta sayımı” me-
totları uygulanmıştır. Doğrusal transekt metoduna göre, daha önce belirlenen bir hat boyunca ilerlene-
rek; nokta sayım metoduna göre ise, doğrusal transekt metodundan farklı olarak daha önce belirlenen 
bölgelerde bir süre kalınarak gözlem yapılmaktadır (Bibby ve ark., 2000). Nokta sayım metodunun uygu-
landığı bölgelerde 30 dakikalık gözlemler yapılmıştır. Gözlemler, önemli görülen iki gözlem doğrultusu-
nun kesiştiği bölgelerde ve sahil kısımlarında yoğun olarak yapılmıştır (Harita 1).

       

 

Harita 1. Kırmızı ile mavi renkte görülen doğrusal transekt rotaları, sarı renkte görülen nokta gözlem bölgeleri, 
beyaz renkte görülen kuluçka alanları.

Arazi çalışmaları planlanırken meteorolojik koşullara dikkat edilmiş, daha sağlıklı verilere ulaşabilmek 
için; alçak bulutlar, güçlü rüzgarlar, yağış ve yüksek sıcaklıklar (Bibby ve diğ., 2000) gibi etmenlere dikkat 
edilmiş; bu gibi hava koşullarında arazi çalışması yapılmamıştır.

Türün statü tespiti yapılırken kullanılan yöntem şudur. Yıl boyunca görülen türler ‘Yerli’, sadece kış 
aylarında görülenler ‘Kış Göçmeni’, sadece yaz aylarında görülenler ‘Yaz Göçmeni’, ilkbahar ve/veya son-
bahar göçü sırasında alanda kısa süreli görülen türler ‘Transit’ ve asıl bulundukları yerleri beslenmek 
amacıyla kısa bir süre için terk eden türler ise ‘Besin Ziyaretçisi’ olarak isimlendirilmiştir.

3.TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Şubat 2011 – Şubat 2012 tarihleri arasında Çanakkale il merkezine 27 km. uzaklıktaki Kumkale Delta-
sı’nda yapılan 42 arazi çalışması neticesinde 14 ordoya ait 39 familyadan 120 kuş türü tespit edilmiş ve 
toplam 19351 adet birey sayılmıştır. Tespit edilen bu türlerden 39 tanesi yerleşik, 33 tanesi kış göçmeni, 
23 tanesi yaz göçmeni, 22 tanesi transit geçiş yapan tür ve 3 tanesi de besin ziyaretçisidir. Tür listesi ay-
rıntılı olarak aşağıda verilmiştir.

Çigelge 1: Y: Yerli; KG: Kış Göçmeni; YG: Yaz Göçmeni; T: Transit Geçiş Yapan Tür; BZ: Besin Ziyaretçisi; 
LC: Least Concern; NT: Near Threatened

No Bilimsel İsmi Türkçe İsmi IUCN Statü
1 Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan LC KG
2 Puffinus yelkouan Yelkovan NT KG
3 Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak LC Y
4 Phalacrocorax carbo Karabatak LC Y
5 Phalacrocorax pygmeus Küçük Karabatak LC Y
6 Botaurus stellaris Balaban LC T
7 Ixobrychus minutus Küçük Balaban LC YG
8 Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl LC YG
9 Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı LC YG
10 Casmerodius albus Büyük Ak Balıkçıl LC KG
11 Egretta garzetta Küçük Ak Balıkçıl LC YG
12 Ardea cinerea Gri Balıkçıl LC KG
13 Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl LC YG
14 Ciconia ciconia Leylek LC T
15 Ciconia nigra Kara Leylek LC T
16 Cygnus olor Kuğu LC KG
17 Anser albifrons Sakarca LC KG
18 Tadorna tadorna Suna LC KG
19 Tadorna ferruginea Angıt LC T
20 Anas platyrhynchos Yeşilbaş LC Y
21 Anas penelope Fiyu LC KG
22 Anas crecca Çamurcun LC KG
23 Anas querquedula Çıkrıkçın LC KG
24 Anas clypeata Kaşıkgaga LC T
25 Netta rufina Macar Ördeği LC KG
26 Milvus migrans Kara Çaylak LC KG
27 Circus aeruginosus Saz Delicesi LC KG
28 Circus cyaneus Gökçe Delice LC KG
29 Accipiter nisus Atmaca LC Y
30 Buteo buteo Şahin LC Y
31 Falco columbarius Boz Doğan LC KG
32 Falco tinnunculus Kerkenez LC Y
33 Porzana porzana Benekli Suyelvesi LC T
34 Porzana parva Bataklık Suyelvesi LC KG
35 Porzana pusilla Küçük Suyelvesi LC KG
36 Rallus aquaticus Sukılavuzu LC T
37 Gallinula chloropus Sutavuğu LC Y
38 Fulica atra Sakarmeke LC Y
39 Haematopus ostralegus Poyrazkuşu LC Y
40 Himantopus himantopus Uzunbacak LC YG
41 Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı LC YG
42 Charadrius dubius Halkalı Küçük Cılıbıt LC Y
43 Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt LC YG
44 Pluvialis apricaria Altın Yağmurcun LC T
45 Vanellus vanellus Kızkuşu LC T
46 Hoplopterus spinosus Mahmuzlu Kızkuşu LC T
47 Calidris alpina Kara Karınlı Kumkuşu LC KG
48 Calidris minuta Küçük Kumkuşu LC KG
49 Gallinago gallinago Suçulluğu LC KG
50 Lymnocryptes minumus Küçük Suçulluğu LC T
51 Scolopax rusticola Çulluk LC BZ
52 Tringa totanus Kızılbacak LC KG
53 Tringa nebularia Yeşilbacak LC T
54 Tringa glareola Orman Düdükçünü LC T
55 Tringa ochropus Yeşil Düdükçün LC T
56 Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü LC T
57 Larus audouinii Ada Martısı NT BZ
58 Larus ridibundus Karabaş Martı LC KG
59 Larus melanocephalus Akdeniz Martısı LC KG
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60 Larus michahellis Gümüş Martı LC Y
61 Sterna hirundo Sumru LC YG
62 Sterna albifrons Küçük Sumru LC YG
63 Sterna sandvicensis Kara Gagalı Sumru LC T
64 Columba livia Kaya Güvercini LC Y
65 Streptopelia decaocto Kumru LC Y
66 Athene noctua Kukumav LC Y
67 Apus apus Ebabil LC YG
68 Alcedo atthis Yalıçapkını LC KG
69 Upopa epops İbibik LC YG
70 Merops apiaster Arıkuşu LC YG
71 Dendrocopus syriacus Alaca Ağaçkakan LC Y
72 Dendrocopus leucotos Ak Sırtlı Ağaçkakan LC Y
73 Alauda arvensis Tarlakuşu LC Y
74 Galerida cristata Tepeli Toygar LC Y
75 Delichon urbica Ev Kırlangıcı LC YG
76 Hirundo daurica Kızıl Kırlangıç LC YG
77 Hirundo rustica Kır Kırlangıcı LC YG
78 Anthus pratensis Çayır İncirkuşu LC KG
79 Motacilla alba Ak Kuyruksallayan LC Y
80 Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan LC YG
81 Erithacus rubecula Kızılgerdan LC Y
82 Saxicola torquata Taşkuşu LC Y
83 Phoenicurus ochrurus Kara Kızılkuyruk LC KG
84 Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk LC T
85 Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan LC YG
86 Oenanthe hispanica Kara Kulaklı Kuyrukkakan LC T
87 Turdus merula Karatavuk LC Y
88 Locustella luscinioides Bataklık Kamışçını LC YG
89 Acrocephalus arundinaceus Büyük Kamışçın LC T
90 Acrocephalus melanopogon Bıyıklı Kamışçın LC KG
91 Cettia cetti Kamışbülbülü LC Y
92 Sylvia communis Ak Gerdanlı Ötleğen LC YG
93 Sylvia nisoria Çizgili Ötleğen LC T
94 Sylvia melanocephala Maskeli Ötleğen LC KG
95 Phylloscopus collybita Çıvgın LC Y
96 Muscicapa striata Benekli Sinekkapan LC T
97 Ficedula albicollis Halkalı Sinekkapan LC T
98 Remiz pendulinus Çulhakuşu LC Y
99 Parus major Büyük Baştankara LC Y
100 Parus caeruleus Mavi Baştankara LC BZ
101 Troglodytes troglodytes Çıtkuşu LC Y
102 Lanius collurio Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu LC YG
103 Garrulus glandarius Alakarga LC Y
104 Pica pica Saksağan LC KG
105 Corvus corone Leş Kargası LC Y
106 Corvus monedula Küçük Karga LC Y
107 Corvus corax Kuzgun LC Y
108 Sturnus vulgaris Sığırcık LC KG
109 Passer hispaniolensis Söğüt Serçesi LC Y
110 Passer domesticus Serçe LC Y
111 Fringilla coelebs İspinoz LC KG
112 Serinus serinus Küçük İskete LC Y
113 Carduelis cannabina Ketenkuşu LC Y
114 Carduelis carduelis Saka LC Y
115 Carduelis chloris Florya LC Y
116 Miliaria calandra Tarla Çintesi LC Y
117 Emberiza citrinella Sarı Çinte LC KG
118 Emberiza cirlus Bahçe Çintesi LC YG
119 Emberiza melanocephala Kara Başlı Çinte LC YG
120 Emberiza schoeniclus Bataklık Çintesi LC KG

Alana, 48 türle Passeriformes ordosu baskın durumdadır. Özellikle alanın her bölgesinde görülen 
Galerida cristata (Tepeli Toygar) sayıca çok fazladır. Bunun nedeni, türün her habitat ve ortam koşuluna 
kolayca uyum sağlayabilmesini gösterebiliriz.

Ardından 25 tür ile Charadriiformes ordosu gelmektedir. Alanın, yine her bölgesinde görülebilmesi-
nin yanında populasyonları sahil kısımlarında yoğunlaşmış durumdadır. Özellikle Larus michahellis (Gü-
müş Martı) sayısı oldukça fazladır. Ekim ve hasat zamanlarında daha iç bölgelerde bulunan tarım arazile-
rine büyük gruplar halinde gelmektedirler.

Tüm bu türlerin arasında Puffinus yelkouan (Yelkovan) ve Larus audouinii (Ada Martısı), IUCN 2012 
kırmızı liste kriterlerine göre, tehdit seviyesine yakın (NT: Near Threatened) kategorisinde yer almakta-
dır. Puffinus yelkouan sürekli olarak Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapmakta, Larus audouinii ise sadece 2 
kez, toplamda 12 birey olarak alanın sahil kısmında gözlenmiştir. Geriye kalan türler ise en düşük tehdit 
(LC: Least Concern) kategorisindedir. 

Alandaki tür sayısındaki fazlalık; alanda, alanın Troya Milli Parkı sınırları içerisinde yer almasından do-
layı av yasağının bulunması, toprak ve habitat zenginliğinin olması ve alanın göç yolları üzerinde bulun-
masından kaynaklanmaktadır. Lakin tarım arazilerinin çokluğuna ve hayvancılığa bağlı olarak insan bas-
kısının yüksek olması, alanın tür sayısı bakımından daha da zenginleşmesini engellemektedir. Bunun en 
basit örneği, yerel halkla konuşulduğunda 2010 yılı içerisinde birçok türden ördeğin alana geldiği; fakat 
2011’in başından itibaren çok nadir olarak görüldüğünün öğrenilmesidir. Nitekim arazi çalışmalarına da 
bakıldığında Anatidae familyasından sadece 10 tür gözlendiğini görmekteyiz. Bunda kaçak avlanmanın 
da etkisi büyüktür.

İnsan baskısına bağlı olarak alanda çevre kirliliği de hızla artmaktadır. Karton, plastik, cam, tarımsal 
amaçlı kimyasal kapları, eski eşyalar, vs. atıklar alanın hemen hemen her bölgesine atılmaktadır. Ayrıca 
herhangi bir temizleme ya da önlem çabası da gösterilmemektedir.

Alanda kontrolsüz anız yakımı da yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Alanın büyük bir kısmında tarım 
arazilerinin bulunduğunu düşünürsek bunun ne denli bir tehdit olduğunu anlayabiliriz. Özellikle akarsu 
kenarındaki sazların yakılması ile birçok canlı türü telef olmakta ve bu bölgeleri barınma ve saklanma 
amacıyla kullanan türlere zarar verilmektedir. Dolayısıyla da ekosistemin dengesi bozulmaktadır.
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ZOOLOJİK ARAŞTIRMA BAHÇELERİ
Dr. Çiğdem Gül, Doç. Dr. Murat Tosunoğlu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 17100 ÇANAKKALE

ÖZET

Şehir yaşantısında toplumun doğaya olan özleminin giderilmesi, hayvanlar hakkında halkın bilinçlen-
dirilmesi ve hayvan sevgisinin aşılanması için doğal yaşam parkları ve hayvanat bahçeleri önem arz et-
mektedir. Ancak genellikle bu gibi parklarda bulundukları bölgede doğal olarak yaşamını sürdüren ya-
bani hayvanlar bulunmamaktadır. Zoolojik araştırma bahçeleri nesli tehlike altındaki türlerin korunacağı, 
yabani hayvanların rehabilitasyonunun sağlanacağı ve gerekirse bu hayvanların populasyon düzeyini art-
tırmak için üretileceği alanlardır. 

Zoolojik araştırma bahçelerinin esas amacı yabani hayvanlarla ilgili özellikle lisans ve lisansüstü araştır-
malarda ev sahipliği yaparak bilimsel bir ortam oluşturmasına imkan sağlamaktır. Bu esas amacın dışında 
zoolojik araştırma bahçelerinin, lise ve üniversitelerde Biyoloji eğitimi verilen bölümlerinde özellikle de 
Zooloji programlarındaki ders uygulamalarına ve lisansüstü çalışmalarına hizmet etmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca zoolojik araştırma bahçeleri bölgedeki insanların yaşadıkları alanlardaki yabani hayvanları tanıma-
sına ve korumalarına yönelik eğitimlerin verileceği alanlar olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır.

Zoolojik Araştırma Bahçesine ait alan içerisinde farklı Omurgalı hayvan gruplarına ait doğal ortam ve 
barınaklar ile birlikte yapılacak olan idari binada, okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin 
ve halkın bilgilendirilebilmesi için bir seminer salonu, bir sergi salonu ve rehabilitasyon salonu olması 
planlanmaktadır. 

Sonuç olarak Türkiye’deki üniversitelerde yabani hayvan araştırmaları ve eğitimlerinde, ayrıca böl-
gede bulunan hayvanların insanlara tanıtılması ve eğitiminde kurulması planlanan ilk zoolojik araştırma 
bahçesi olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Zoolojik Araştırma Bahçesi, Eğitim, Koruma, Rehabilitasyon

GİRİŞ

Hayvanlar ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar için deney hayvanları laboratuarları kurulmakta ve ye-
tiştirilen deney hayvanları üzerinde çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Doğada yaşayan yabani 
türlerin üremesi, beslenmesi ve davranışları ile ilgili bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu alandaki çalışmaları 
arttırmak ve bu türler üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak için arazi çalışmaları gerçekleştirmek ge-
rekmektedir. Yabani hayvanlar üzerinde yapılacak olan çalışmaların birçok dezavantajları bulunmaktadır. 
Özellikle örneklerin kolay elde edilememeleri, hayvan populasyonlarının zarar görme ihtimali, zaman ve 
maddi kayıplar çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Zoolojik Araştırma Bahçeleri sayesinde hay-
vanlar üzerinde yapılacak olan morfolojik, ekolojik, etholojik, beslenme biyolojisi, üreme biyolojisi gibi 
çok çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Zoolojik araştırma bahçeleri, yaban hayvanları üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalara olanak sağlayan 
ve bu hayvanların rehabilitasyonu ve korunmasını sağlayan ayrıca insanları yabani hayvanlar hakkında 
eğitimler verilen alanlardır. Yapılacak olan Zoolojik Araştırma Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve 
Akvaryumları Birliği’ne (EAZA) adaylık başvurusunda bulunulacaktır. EAZA 35 farklı ülkeden 300’ü aşkın 
hayvanat bahçesi ve akvaryumun üyesi olduğu bir birliktir. 1992 yılında kurulan EAZA eğitim, araştırma 
ve koruma hedeflerine yönelik Avrupa hayvanat bahçeleri ve akvaryumları içinde işbirliğini sağlamakta-
dır. Bu işbirliği eğitim, araştırma ve koruma çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Zoolojik Araştırma Bahçesine ait alan içerisinde farklı hayvan gruplarına ait doğal ortam ve barınaklar 
ile birlikte yapılacak olan idari binada, okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin ve halkın 
bilgilendirilebilmesi için seminer salonu, sergi salonu ve rehabilitasyon salonu oluşturulması planlan-
maktadır (Şekil 1). Sergi salonunda önceden alkolde muhafaza edilmiş veya doldurulmuş hayvanlar ser-
gilenecektir (Sıkı ve Tosunoğlu, 2002) 

Şekil 1. Örnek Bir Zoolojik Bahçe Alan Planı

Zoolojik Araştırma Bahçeleri’nde bulunan yabani hayvanların beslenmesi, bakımı ve barınaklarının ha-
zırlanması omurgalı hayvanlarla ilgili kaynaklar kullanılacaktır (Kuru, 1987; Demirsoy, 1992; Heinzel ve 
ark. 1995; Başoğlu ve ark. 1998; Budak ve ark. 2002; Budak ve Göçmen, 2008; Yiğit ve ark. 2008). 

Zoolojik Araştırma Bahçesinin organizasyon planı Grafik 1’de verilmiştir. 

Grafik 1.  Zoolojik Bahçe Organizasyon Planı

ZOOLOJİK ARAŞTIRMA BAHÇELERİNİN KURULMA AMAÇLARI

Türkiye’deki üniversitelerde yabani hayvan araştırmaları ve rehabilitasyonları için kurulması planla-
nan ilk zoolojik araştırma bahçesi olarak hizmet vermek,

Lisans ve lisansüstü çalışmalara ev sahipliği yapacak bir bilimsel ortam oluşturmak,

Nesli tehlike altındaki türlerin korunumunun, yabani hayvanların rehabilitasyonunun sağlanacağı ve 
gerekirse bu hayvanların populasyon düzeyini arttırmak için üretileceği bir alan yaratmak,
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Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite (lisans, lisansüstü) öğrencilerine doğa sevgisinin aşılanacağı 
ve halka doğa eğitimlerinin verileceği bir ortam oluşturmak,

Zoolojik araştırma bahçeleri biyoloji eğitimi veren fakülteler dışında Su Ürünleri ve Ziraat Fakülteleri-
nin de katkı sağlayacağı ve katkı alacağı alanlar olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır.

ZOOLOJİK ARAŞTIRMA BAHÇELERİNİN MİSYONU NE OLMALI?

Zoolojik Araştırma Bahçesi, hayvanlar ve insanlar arasındaki değişen ilişkilere eğitim, iletişim, araştır-
ma ile bir katkı sağlamaktır. Zoolojik Araştırma Bahçesinin misyonunun en önemli parçası eğitim ve araş-
tırmalardır. Zoolojik Araştırma Bahçesi, deneysel öğrenim sayesinde sürdürülen hayvan biyolojisi, siste-
matik, hematoloji ve entomoloji çalışmalarının yapıldığı bir araştırma merkezi olması tasarlanmaktadır. 

ZOOLOJİK ARAŞTIRMA BAHÇELERİNİN VİZYONU NE OLMALI?

İlerleyen yıllarda Zoolojik Araştırma Bahçeleri sayesinde öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim prog-
ramları ile yabani hayvanlarla ilgili araştırmalarını disiplinli bir şekilde genişletilerek tüm topluma yay-
maktır.

Sonuç olarak Zoolojik Araştırma Bahçesi’nin gerekleri sırasıyla,

—Lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışmalarına olanak sağlamak ve yabani hayatta yapılacak çalış-
malara yol göstermek.

—Çeşitli sebeplerle zarar görmüş yabani hayvanların tedavi ve bakımını yapmak. 

—Nesli tehlike altında olan türlerin çoğalmasını sağlamak.

—Çanakkale ve civarında yaşayan yabani hayvan türlerinin halka tanıtılmasını sağlamak.

—Halka doğa sevgisi ve bilinci aşılamak.
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İZMİR’İN EKONOMİK VE TIBBİ DEĞER TAŞIYAN ENDEMİK BİTKİLERİ
Yrd. Doç Dr. Mahmure NAKİBOĞLU TEZER

Dokuz Eylül Üniversitesi Fauna Flora Araştırma  ve Uygulama Merkezi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü , İzmir

ÖZET      

İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük limanı ve egenin en güzel  şehri olarak isimlendirilir. Ege kıyı bölgesinin tipik 
bir örneğini oluşturur. Batıda izmir Körfezi yer alır. Yunt dağı kuzeyinde yer almaktadır. Güney-doğuda Bozdağ ve 
Aydın dağı  bulunur. 

Endemik bitkiler dağların en yüksek bölümlerinde yaşarlar. TUBİVES kayıtlarına göre  İzmir’de 1732  bitki takso-
nu vardır. Bunlardan 146 taxson  endemiktir   

Anahtar Kelimeler: Endemik,tıbbi, İzmir.

ABSTRACT  

Izmir, Turkey’s third largest port and called  “the most beautiful city”  of aegean. Creates an instance of the 
typical of the Aegean coast  and The West lies the Gulf of izmir. Yunt mount  is located to the  North Bozdag and 
Aydın mount is  located to the South-East. Endemic plants generally  lives in  the highest parts of the mountains. 
According to the records of TUBIVES  there are 1732  plant taxon   in Izmir. These  of 146 taxon  are  endemic .

Key Words: Endemic,medicinal,Izmir

1. GİRİŞ

Türkiye,  farklı biyoiklim tiplerinin etkisi nedeniyle çeşitli  bitki coğrafyalarına   ait  çok zengin bir bitki 
örtüsüne  sahiptir. Tubitak (TUBİVES) veri tabanına kayıtlı çiçekli ve çiçeksiz bitkilerle, tür sayısı 12 bine 
yaklaşmaktadır. Mevcut bitkilerin  3432  taksonu   (1/3 ü ) endemiktir

2. TÜRKİYE’NİN BİTKİ  BİYOÇEŞİTLİLİĞİ 

Türkiye florasındaki  olağanüstü zenginlik ve çeşitliliğin sebepleri ; İklim farklılıkları, jeolojik ve jeo-
morfolojik çeşitlilik, zengin su kaynakları , büyük yükseklik farkları (deniz seviyesi-5000 m), çok çeşitli 
habitat tipleri , üç  fitocoğrafik bölgenin (Avrupa-Sibirya,   Akdeniz, İran-Turan)  buluştuğu yerde olması, 
Anadolu’nun doğu ve batısı arasında ekolojik  farklılıkların  bulunmasıdır. 

3. ENDEMİK BİTKİLER VE İZMİR’İN ENDEMİKLERİ

İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük limanı ve egenin en güzel  şehri olarak isimlendirilir. Ege kıyı bölge-
sinin tipik bir örneğini oluşturur. Batıda izmir Körfezi yer alır. Yunt dağı kuzeyinde yer almaktadır. Gü-
ney-doğuda Bozdağ ve Aydın dağı  bulunur.

Bitkiler farklı yayılış alanlarına sahiptir. Geniş yayılımlılar “Kozmopolit”, yer yüzünün belirli ve dar bir 
bölgesinde yayılımlı olanlara da “Endemik” bitki denir. Endemik bitkiler Paleoendemikler (Relikt, Kon-
servatif endemikler) ve Neoendemikler   (Mikro, Progresiv  endemikler) olmak üzere iki tiptir. Paleoen-
demikler, jeolojik devirlerde geniş yayılım göstermiş ve bir değişime uğramadan günümüze kadar gelmiş 
, yayılış alanları oldukça daralmış olan endemiklerdir. Kuzey Amerika’da  yetişen Sequoia (Mamut ağacı)  
türleri,  Çin’nin dağlık kesimlerinde kalan Ginko biloba bitkisi ,Muğla çevresinde bulunan Liquidambar 
orientalis  (sığla ağacı) paleoendemiklere örnek olarak gösterilebilir. Neoendemikler ise Evrim sonucu  
değişime uğramış kökeni eskilere dayanmayan yeni oluşan endemik bitkilerdir . Salvia smyrneae (Resim 
5)  İzmir’e özgü  bir neoendemik ve mikroendemiktir (Nakipoğlu,1993) İzmir’de ülkemiz flora kayıtlarına 
göre 1732 bitki türü bulunmakta ve  bunların yaklaşık 146 türü  Batı Anadolu ve İzmir ‘e özgü  endemik-
lerdir (Gemici ve ark. 1986).  
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Doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusu ve antik kentleri ile de tanınan İzmir’in, yerleşim alanlarında 
ve  Antik kentlerin içinde de  çok  değerli endemik  bitkiler bulunmaktadır (Resim 1-12,Tablo 1 ). Efes harabelerin-
de bulunan Campanula raveyi (çançiçeği ) kekik türleri olan Origanum sipyleum (Spil Dağı kekiği) ve Origanum onites 
(İzmir kekiği) bunlardan birkaçıdır. Bergama Antik Kenti’nde Allium proponticum (yabanisoğan), Lidya Uygarlığı’nın 
başkenti Sard harabelerinde dağ reyhanı olarak bilinen güzel kokulu Ziziphora taurica (Resim 6) ,Bozdağlar Gündo-
ğan yaylasında Papaver pilosu (Resim 11),  Nif dağında Scutelleria orientalis (Resim 12) bu bölgede tesbit ettiğimiz 
bazı endemik bitkileridir. Bunlar gibi bir çok kıymetli bitkimizin bulunduğu bu alanlar ne yazık ki korumasızdır. 

İzmir ‘de dağların  açık alanlarında, özellikle alpinik ve subalpin zonlarda endemik olarak tanımlanan 
bitkiler yer almaktadır. İzmir endemiklerinin  çoğu Nif dağı, Ödemiş Bozdağlar,  ve Manisa  dağlarının 
yüksek kesimlerinde yoğunlaşmışlardır. Manisa  Spil Milli Parkı ile buradaki bitkiler nispeten korunmak-
tadır . Ancak  Nif dağı ve Bozdağ florası ne yazık ki korumasızdır.  Salvia smyrnaea  dünyada sadece İzmir 
Nif dağında ve Aydın dağında kayıtlı ,nesli tükenme tehlikesi altında endemik bir adaçayı türüdür. Son 
araştırmalarda Aydın populasyonuna rastlanmamıştır. Eğer Nif populasyonu da korunmaz ise oda yok 
olacaktır. Botanikçilerle ormancıların birlikte, koordineli olarak koruma çalışmalarına  katılmaları bu nedenle ayrı 
bir önem taşımaktadır. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Nif Dağı florasının tehditlerle karşı karşıya 
olduğunu, bu dağın acil olarak koruma altına alınması gerektiğini belirtmektedir. Bir diğer kıymetli flora 
alanımız, Ödemiş Bozdağ ve civarındaki yaylalardır. Bozdağ, kayak merkezinin   turizme açılmış olması  
ve bitki örtüsünü koruyucu hiçbir önlem alınmadan eko turizmin  yaygınlaştırılmaya çalışılması  biyolojik 
çeşitliliği barındıran bu doğal alanımızı da tehdit etmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın yaptırdığı ‘’Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları’’ başlıklı araştırmada, 
862’si Akdeniz, 171’i Ege, 471’i Doğu Anadolu, 102’si Marmara, 335’i İç Anadolu, 64’ü Güneydoğu Ana-
dolu ve 277’si de Karadeniz Bölgesi’nde olmak üzere, 3 bin 45 ender bitkinin yok olma tehlikesi yaşadığı 
saptanmıştır((WWF ,2008). Bu şekilde devam ederse gelecek 10 yıl içinde  1500′e yakın bitki türü daha 
tehdit altına girecektir. Acilen bitkilerimizin bu yayılış alanları koruma altına alınmalıdır .
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3.Endemik Bitkiler ve İzmir’in Endemikleri
İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı ve egenin en güzel  şehri olarak isimlendirilir. 

Ege kıyı bölgesinin tipik bir örneğini oluşturur. Batıda izmir Körfezi yer alır. Yunt dağı 
kuzeyinde yer almaktadır. Güney-doğuda Bozdağ ve Aydın dağı  bulunur.

Bitkiler farklı yayılış alanlarına sahiptir. Geniş yayılımlılar “Kozmopolit”, yer yüzünün 
belirli ve dar bir bölgesinde yayılımlı olanlara da “Endemik” bitki denir. Endemik bitkiler 
Paleoendemikler (Relikt, Konservatif endemikler) ve Neoendemikler (Mikro, Progresiv  
endemikler) olmak üzere iki tiptir. Paleoendemikler, jeolojik devirlerde geniş yayılım göstermiş 
ve bir değişime uğramadan günümüze kadar gelmiş , yayılış alanları oldukça daralmış olan 
endemiklerdir. Kuzey Amerika’da  yetişen Sequoia (Mamut ağacı) türleri,  Çin’nin dağlık 
kesimlerinde kalan Ginko biloba bitkisi ,Muğla çevresinde bulunan Liquidambar orientalis
(sığla ağacı) paleoendemiklere örnek olarak gösterilebilir. Neoendemikler ise Evrim sonucu  
değişime uğramış kökeni eskilere dayanmayan yeni oluşan endemik bitkilerdir . Salvia 
smyrneae (Resim 5)  İzmir’e özgü  bir neoendemik ve mikroendemiktir (Nakipoğlu,1993)

İzmir’de ülkemiz flora kayıtlarına göre 1732 bitki türü bulunmakta ve  bunların yaklaşık 
146 türü  Batı Anadolu ve İzmir ‘e özgü  endemiklerdir (Gemici ve ark. 1986).

                                                                                              
Resim 1.Corydalis wendelboi   Resim 2.Papaver argemone 

Resim 3. Linum aretioides Resim 4. Muscari aucheri                                                                                                          

 

 

 

Resim 5 .Salvia smyrnaea      Resim 6. Ziziphora taurica   

Resim 7 .Sideritis tmolea        Resim 8. Phylomis armeniaca

Resim 9 . Marrubium rotundifolium Resim 10. Stachys tmolea   

Resim 11. Papaver pilosum      Resim 12.Scutelleria orientalis
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Tablo  1. İzmir’in Endemik Bitkileri ve Tehlike kategorileri (ICUN , 2001 )  

Campanulaceae
Campanula tomentosa   NT

Scrophulariaceae
Verbascum phrygium 

Campanula lyrata subsp. lyrata   LC,
Campanula betonicifolia   LC
Campanula raveyi   EN
Campanula teucrioides   VUAsyneuma limonifolium 
subsp. pestalozzae    LC

    NT,  Verbascum maeandri   LC
    Verbascum smyrnaeum   LC, 
    Verbascum lobatum    LC

Alyssum masmenaeum   DD Verbascum napifolium   LC  ,Verbascum parviflorum   LC
Alyssum oxycarpum     D D    Verbascum lydium var. lydium   LC
Hesperis buschiana     LC Scrophularia libanotica ssp. libanotica var. mesogitana     LC

Caryophyllaceae
Arenaria tmolea  LC
Minuartia saxifraga subsp. tmolea  VU

Scrophularia depauperata     LC,Scrophularia cryptophila  LC

Minuartia anatolica var. anatolica  DD,Minuartia 
nifensis  EN Linaria genistifolia subsp. confertiflora    LC

Minuartia mesogitana subsp. lydia    LC Veronica elmaliensis    LC

Minuartia hybrida subsp. vaillantiana var. 
macmeillii   LC Veronica cuneifolia subsp. cuneifolia     LC

Minuartia juresii    LC, Minuartia hirsuta      LC Aritolochiaceae
Aritolochia hirta  LC

Dianthus leucophaeus var. leucophaeus  LC Lamiaceae
Lamium pisidicum   LC

Dianthus anatolicus    LC Phlomis armeniaca  LC, Phlomis nissolii      LC
Velezia hispida    NT,  
Velezia pseudorigida    NT Sideritis tmolea  LC   ,Stachys tmolea   CD

Saponaria chlorifolia    NT  ,Gypsophila tubulosa    
LC Marrubium rotundifolium   LC

Silene urvillei    NT,   Silene splendens    NT Nepeta nuda subsp. lydiae   NT
Illecebraceae
Paronychia anatolica subsp. balansae  LC

Nepeta viscida     LC,      Nepeta cadmea   NT
Ziziphora taurica subsp. cleonioides  LC

Polygonaceae 
Rumex tmoleus   VU

Plumbaginaceae
Limonium effusum   LC

Malvaceae
Malope anatolica    LC

Euphorbiaceae 
Euphorbia cardiophylla   LC

Linaceae
Linum aretioides   VU,  Linum tmoleum   LC Euphorbia anacampseros var. tmolea 

Rutaceae
Haplophyllum    megalanthum   NT Euphorbia erythrodon   LC

Fabaceae  
Chronanthus orientalis     NT                                                                    

Rubiaceae
Crucianella disticha   LC

Astragalus papasianus   NT
  Astragalus angustiflorus subsp. anatolicus LC

,Asperula daphneola   NT
Galium penduliflorum   NT

Astragalus tmoleus var. tmoleus   LC Galium campanelliferum  NT,  

Astragalus consimilis      NT,  Astragalus lydius     
NT
Trigonella rhytidocarpa    LC

Galium incanum subsp. centrale  NT
Galium brevifolium subsp. brevifolium   LC

Rosaceae
Prunus cocomilia var. puberula   LC
Amelanchier parviflora var. parviflora  LC

Papaveraceae
Papaver argemone ssp. davisii  VU
Corydalis oppositifolia ssp. oppositifolia  LC   
 Corydalis lydica   EN

Apiaceae
Echinophora trichophylla   LC

Boraginaceae 
Onosma armenum LC
Symphytum anatolicum    LC

Bunium pinnatifolium   LC Araceae
Arum balansanum   NT

Ferulago humilis   LC ,  Ferulago aucheri    LC Liliaceae
Heracleum platytaenium     LC Allium pictistamineum var. humile    NT
Asteraceae
Doronicum reticulatum   NT Allium proponticum var. proponticum   NT

Senecio castagneanus   NT Allium stylosum     NT, Allium reuterianum   NT
Anthemis xylopoda   CR,  Anthemis dipsacea   EN Chionodoxa forbesii  NT,Chionodoxa sardrnsis   CR
Anthemis wiedemanniana   LC Ornithogalum improbum   LC,Ornithogalum nivale   NT
Achillea nobilis subsp. sipylea    LC Muscari aucheri   LC,   Colchicum micaceum    EN
Tripleurospermum hygrophilum   LC Hyacinthella lineata   LC
Tripleurospermum conoclinium   LC Fritillaria bthynica  LC, Fritillaria fleischeriana   LC
Cirsium sipyleum  NT,  Jurinea cadmea   LC Fritillaria carica subsp. carica 

Centaurea amasiensis   LC,  Centaurea zeybekii  EN Amaryllidaceae 
Sternbergia schubertii   NT

Centaurea cariensis subsp. maculiceps 
Centaurea calolepis   LC
,Centaurea aphrodisea   VU

Iridaceae
Crocus fleischeri   NT
Crocus biflorus subsp. nubigena   NT
Crocus olivieri subsp. balansae  LR

Centaurea lydia    NT,Uechtritzia armena    NT Gladiolus anatolicus   LR
Tragopogon oligolepis   NT
,Tragopogon subacaulis    NT

Juncaceae
Juncus anatolicus   LC

Geropogon hybridus    NT,
Hieracium leucothecum    LC

Cyperaceae
Carex divulsa subsp. coriogyne  LC

Picris olympica     NT,
Hieracium tmoleum   NT

Poaceae
Bromus macrocladus   EN
Bromus cappadocicus ssp.  sclerophyllus NT

***Türlerin Tehlike Kategorileri  

CR : Çok tehlikede,  EN: Tehlikede, VU :Zarar    görebilir LR : Az tehdit altında CD : Koruma önlemi 
gerektirir  NT : Tehdit altına girebilir, LC:  En az endişe verici ;DD: durumu Bilinmiyor
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AFYONKARAHİSAR’ IN JİPSLİ TOPRAKLARI İLE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Ahmet SERTESER, Y. Biyolog Hasan ACAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

ÖZET

Afyonkarahisar, Ege bölgesi İç - Batı Anadolu’da yer almakta olup, grid sisteme göre B3 karesine girmektedir. 
Çalışma alanının büyük bölümünü kuvaterner arazisi kaplamaktadır. Çalışma alanı “kurak - yarı kurak, soğuk - çok 
soğuk Akdeniz biyoiklimine” sahiptir. Alanda “Doğu Akdeniz ikinci tipi” yağış rejimi görülmektedir. Çalışma ala-
nında alüvyal  ve kahverengi  büyük toprakları ile arazi tipi olarak çıplak kayalar ve molozlar bulunmaktadır. İrano 
- Turanian floristik bölgesi içerisindeki çalışma alanından yaklaşık 50 vasküler bitki teşhis edildi. Bu çalışmada Af-
yonkarahisar’daki jipsli topraklar ile bitki örtüsü arasında ilişkisi incelendi. Bitki topluluklarının topraklarla ilişkisini 
bulmak için 0 - 30 cm derinlikler arasında toprak örnekleri alındı ve bunların fiziksel kimyasal analizleri yapılarak 
yorumlandı.

Anahtar Kelimeler : Afyonkarahisar, Jipsli Topraklar, Vejetasyon, Bitki Örtüsü-Toprak İlişkisi.

ABSTRACT

Afyonkarahisar, being in Aegean / Middle- West Anatolian region, belongs to B3 square according to the Davis 
grid system. Most of the work place is filled with quaternary type of land. The work place has “Arid-Semi Arid, Cold- 
Very Cold Mediterranean” bioclimate. Throughout the land, “Eastern Mediterranean Second Type” antedecedent 
precipitation is observed. Throughout the work place, alluvial and brown podzolic earth bare rocks and rubble 
stones are present as field type. In the work place which is found in Irano- Turanian floristic region, nearly fifty 
vascular plants have been identified. In this work, the relations between the gypsiferous soils and the vegetation 
in Afyonkarahisar have been investigated. In order to find the relationships between the soil and vegetation, soil 
samples have been gathered from the study area, and physical and chemical analysis of these samples have been 
carried out to interprete.

Key Words : Afyonkarahisar, Gypsiferous Soils, Vegetation, Vegetation-Soil Relationships.

1. GİRİŞ

Afyonkarahisar, Ege Bölgesi İç-Batı Anadolu Bölümü sınırları içinde yer almakta olup  Davis (1965–
1985)’in grid sistemine göre B3 karesine girmektedir (Şekil 1).

 

                       Şekil 1.1. Afyonkarahisar  Yer Bulduru Haritası

Çalışma alanlarında jeolojik olarak Anonim (1996)’ nın, hidrojeolojik yönünden Anonim (1998), toprak 
yönünden Anonim (1994), çevre bakımından, Anonim (2008), flora açısından Kargıoğlu (2001), Köse ve 
Ocak (2004), Kala (2006), vejetasyon açısından, Kurt (2002), bitki örtüsü toprak ilişkisi açısından Serteser 
(2001)’ in ve  jeotermal enerji açısından da Afjet’in çalışmalarına rastlandı.

Bu çalışmada, yaklaşık  50 takson ve 30 örneklik alan çalışması ile Afyonkarahisar’ ın Akarçay ve Emir-
dağ’ ın Gülçayır bölgelerindeki  jipsli topraklar ile bitki örtüsü arasındaki ilişki araştırıldı.

2. MATERYAL VE METOT

Bu çalışma ile 2010-2011 yılları arasında Afyonkarahisar-Akarçay ve Emirdağ- Gülçayır’ da bulunan 
jipsli topraklar tespit edilerek,  jipsli topraklar üzerinde yetişen hakim bitki türleri belirlendi. Belli peri-
yotlarla arazi çalışması yapılarak istasyonlardan numuneler alındı. Bitkilerin teşhislerinde Davis (1965–
1985), Davis vd. (1988), Güner vd. (2000) kaynaklarından ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu’ndan yararlanıldı.  Bölgenin vejetasyonu Braun-Blanquet (1932) 
yöntemine göre sınıflandırıldı. İklim verileri Anonim (2011)’den ve jeolojik bilgiler ise Anonim (1996)’ dan 
alındı. Bitki topluluklarının topraklarla ilişkisini bulmak için 0-30 cm derinlikler arasından temsil yeteneği 
yüksek olan 12 toprak örneği alındı ve bunların fiziksel ve kimyasal analizleri Tüzüner (1990)’in belirlediği 
metotlara göre Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarları (TGAE)’ nda 
yapıldı.

3. BULGULAR 

3.1. İklim

Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle bağdaşmamaktadır. Yükselti ve de-
nizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim şartları İç Anadolu iklimine benzerlik göstermektedir. 
Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir step iklimi şeklindedir. Çalışma alanlarına 
en yakın meteoroloji istasyonları Afyonkarahisar ve Emirdağ olup bu istasyonların 1970-2010 yıllarına 
ait rasat verileri alınarak Tablo 1’ de gösterilmiştir (Anonim 2011). Bölgenin iklim değerlerini yansıtmak 
için Afyonkarahisar ve Emirdağ meteoroloji istasyonları için iklim diyagramları çizilmiştir (Gaussen 1954; 
Walter 1954; Uslu 1958) (Şekil 2).

Tablo 1. İstasyonların Meteoroloji Rasat Bilgileri  (Anonim 2011).

Met.İstasyonu Yükseklik 
(m)

Rasat 
tarihleri

Enlem
(K)

Boylam
(D)

Yapılan 
rasatlar

1 Afyonkarahisar 1034 1970-2010 38°48’ 30°32’ Sıcaklık - yağış
2 Emirdağ 983 1970-2010 39°14’ 31°23’ Sıcaklık - yağış

Şekil 2. Afyonkarahisar ve  Emirdağ’ ın ,  Walter İklim Diyagramları.
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3.2 Jeolojik Yapı

Afyonkarahisar Akarçay çevresinin jeolojik yapısı sedimanter kayalardan oluşur. Burada kuvaterner 
zamandan ayrılmamış kuvaterner görülmektedir. Emirdağ ilçesi Gülçayır mevkinde bulunan Emir Dağları’ 
nın jeolojik yapıları sedimanter kayaların yanında volkanik kayalardan da oluşmuştur. Bu kaya yapıları ku-
vaterner zamanında, ayrılmamış kuvarterner kayadan, pleyistosen (eski alüvyon) zamanında ayrılmamış 
karasal kırıntılar, sedimanter kayalar ve volkanik kayalar da örnek alınan bölgede görülmüştür (Anonim 
1996). 

3.3. Toprak

Araştırma alanlarındaki istasyonların büyük toprak grupları Afyonkarahisar Akarçay çevresinde Alu-
viyal olup “A” harfi ile ve Emirdağ İlçesi Gülçayır çevresinin sahip olduğu büyük toprak grubu Kahverengi 
Topraklar olup ve “B” harfi ile gösterilir. Jips (alçıtaşı), kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineral-
dir. Bileşiminde iki molekül kristalizasyon suyu bulunan türüne jips (CaSO4 2H2O) denir. Susuz kalsiyum 
sülfat ise anhidrit (CaSO4) olarak adlandırılır. Jips ve anhidrit doğada bol bulunur. TGAE tarafından jips 
ile beraber laboratuvar çalışmaları yapılan toprağın fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları istasyonlara göre 
ayrılıp Tablo 2 ve 3 ’de gösterilmiştir (TGAE 2011). 

Tablo 2. Afyonkarahisar Akarçay Çevresinin Toprak Analiz Sonuçları ( TGAE 2011).

Sıra Toplam
Tuz %

Bünye 
sınıfı

Jips
(%)

Su ile 
doygunluk

(%)
pH 

çamurda
EC 

(ds/m)
KDK

(me/100g)
Bor
(B)

Kireç
(CaCO3) 

%
1 0,095 C 1,38 81,60 8,34 9,25 40,36 6,58 14,43
2 0,087 C 1,32 75,36 8,24 9,13 39,58 6,27 14,57
3 0,081 C 1,23 71,69 8,14 8,97 38,67 6,48 13,98
4 0,066 C 1,16 80,03 9,62 8,95 40,25 9,43 17,27
5 0,068 C 1,08 73,26 9,26 8,89 39,23 9,04 17,68
6 0,059 C 0,98 69,24 9,34 8,74 38,45 9,34 16,84

Tablo 3. Emirdağ Gülçayır  Çevresinin Toprak Analiz Sonuçları ( TGAE 2011).

Sıra Toplam
Tuz %

Bünye 
sınıfı

Jips
(%)

Su ile 
doygunluk

(%)
pH 

çamurda
EC 

(ds/m)
KDK

(me/100g)
Bor
(B)

Kireç
(CaCO3) 

%
1 0,039 CL 36,16 61,33 7,61 3,65 12,35 0,54 80,02
2 0,049 CL 29,58 77,62 7,67 3,10 37,65 0,42 7,71
3 0,053 CL 27,17 66,39 7,91 5,14 37,38 0,64 15,79
4 0,051 CL 25,83 56,11 7,69 4,98 35,22 0,48 24,24
5 0,038 CL 20,98 71,13 8,01 3,35 38,44 0,66 1,10
6 0,047 CL 18,23 61,34 7,96 2,90 39,05 0,40 24,97

3.4. Hakim Bitki Türleri

Afyonkarahisar-Akarçay ve Emirdağ Gülçayır çevresinin hakim bitki türleri Tablo 4 ve 5 ’de gösteril-
miştir.

  

Tablo 4. Afyonkarahisar- Akarçay  Çevresi Hakim Bitki Türleri

Sıra Takson

1 Limonium gmelinii (WILLD.) O. KUNTZE
2 Alhagi pseudalhagi (BIEB.) DESV.
3 Artemisia santonicum L
4 Camphorosma monspeliaca L. subsp. monspeliaca L.
5 Frankenia hirsuta L.
6 Scorzonera parviflora JOCQ.
7 Suaeda altissima (L.) PALL.
8 Suaeda carnosissima POST.
9 Lepidium cartilagineum (J. MAY) THELL. subsp. cartilagineum (J. MAY) THELL.
10 Chenopodium murale L.
11 Atriplex hortensis L.
12 Spergularia media (L.) C. PRESL.

   

Tablo 5. Emirdağ Gülçayır  Çevresi Hakim Bitki Türleri

Sıra Takson

1 Salvia wiedemannii BOISS. (Endemik)
2 Nepeta congesta subsp. congesta FISCH. ET MEY. (Endemik)
3 Gypsophila eriocalyx BOISS. (Endemik)
4 Hedysarum varium WILLD.
5 Haplophyllum myrtifolium BOISS. (Endemik)
6 Convolvulus compactus BOISS.
7 Globularia orientalis L.
8 Inula heterolepis BOISS.
9 Peganum harmala L.
10 Thymus sipyleus BOISS. subsp. sipyleus
11 Bungea trifida (VAHL) C. A. MEYER
12 Jurinea pontica HAUSSKN. ET FREYN EX HAUSSKN. (Endemik)

13 Marrubium parviflorum FISCH. ET MEY. subsp. oligodon (BOISS.) SEYBOLD 
(endemik)

14 Stipa holosericea TRIN.
15 Stipa lessingiana TRIN. ET RUPR.

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR

4.1. İklim 

Bölgenin iklim değerlerini yansıtmak için Afyonkarahisar  ve Emirdağ meteoroloji istasyonları için 
Walter iklim diyagramları çizilmiştir (Gaussen 1954; Walter 1954; Uslu 1958). Emberger (1952)’in iklim 
sınıflandırma formülüne, meteoroloji istasyonlarının iklim verileri uygulanmaktadır. Bu bilgiler ışığında 
Afyonkarahisar ve Emirdağ “Çok Soğuk-Yarı kurak Akdeniz Biyoiklimi göstermektedir. Yağış rejimlerine 
göre istasyonlara ait yağış rejimleri her iki istasyonda da İ.K.S.Y olup, “Doğu Akdeniz Yağış Rejimi İkinci 
Tipi” görülmektedir (Akman 2011).

4.2. Jeoloji 

Bütün istasyonlar için kaya tipi sedimanterdir. Bu kaya tipi genelde kuvarterner zamanda oluşmuştur 
ve bitki örtüsünü kısmi olarak etkilemiştir. Bazı istasyonlarda farklı kaya tipleri de görülmüştür ( İnt.
Kyn.1).
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4.3. Toprak 

Toprak analiz sonuçlarına göre; Tuzluluk bakımından Afyonkarahisar-Akarçay çevresi toprakları orta 
derecede tuzlu, Emirdağ-Gülçayır çevresi toprakları  tuzsuzdan hafif tuzluya kadar değişiklil göstermek-
tedir. Bünye sınıfı alınan tüm topraklarda,  Afyonkarahisar-Akarçay çevresinde Killi (C) Emirdağ- Gülçayır 
çevresinde Killi-Tınlı (CL)’ dır. % Jips miktarı, Afyonkarahisar-Akarçay çevresi topraklarında en fazla1,38 
iken Emirdağ-Gülçayır çevresi topraklarında 36,16’ya kadar çıkmaktadır. pH, Afyonkarahisar-Akarçay çev-
resi topraklarında kuvvetli alkali-çok kuvvetli alkali ve Emirdağ Gülçayır topraklarında hafif alkali özellik-
tedir.  Kireç bakımından ise Afyonkarahisar-Akarçay çevresi toprakları yüksek ve Emirdağ Gülçayır top-
rakları düşükten, çok yüksek kireçliye kadar çıkmaktadır (TGAE 2011).
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MAHMUZLU KIZKUŞU (VANELLUS SPİNOSUS)’NUN 
BOĞAZKENT (SERİK/ANTALYA) POPULASYONU

Leyla ÖZKAN

Dok. Öğr., Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı

Türkiye kuş göç rotaları üzerinde yer alan biyocoğrafik konumuyla, göçmen kuşlara konaklama, bes-
lenme ve üreme alanı olarak ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin kuş faunasının zenginliğini sağlayan 
faktörlerden biri olan sulak alanlar, kuşlar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı oluştururlar. 
Bu alanlardan biri Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında yer alan Boğazkent’tir. Boğazkent’teki 
237 kuş türünden biri de ülkemiz için yaz göçmeni olan ve üreyen Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spino-
sus)’dur. Kökeni Orta Afrika olan ve Avrupa’nın nadir kuş türlerinden olan Mahmuzlu Kızkuşu Kıyı Kuşları 
grubundadır. Bern Sözleşmesine göre Ek II listesinde yer almaktadır. Bu statü türü ve yaşam alanının 
korunmasını gerekli kılmaktadır. Çalışma kapsamında 2010, 2011 yıllarında Boğazkent Mahmuzlu Kızku-
şu populasyonu incelenmiştir. Gözlemlerle türün göç takvimi belirlenmiş ve alandaki birey sayısı tespit 
edilmiştir. Türün yuvaladığı alanlar, yuvalar ve bırakılan yumurta sayıları tespit edilmiştir. Ergin bireyler 
kafeslerle yakalanarak, metal ve renkli halkalarla halkalanmıştır. Yumurtadan çıkan ve uçurulan yavru 
sayısıyla, türün üreme başarısı tespit edilmiştir. Alanda üreme başarısını tehdit eden faktörler tespit 
edilmiştir. Çalışmalar neticesinde türün alana Mart’ın ilk haftasında gelip, Ekim ortalarına kadar kaldığı, 
yani yaklaşık 7 aylık bir süreyi Boğazkent’te geçirdiği tespit edilmiştir. 2010’da 60 birey tespit edilmiş ve 
13’ü halkalanmış, 2011’de 72 birey tespit edilmiş ve 25’i halkalanmıştır. 2010’da 27 yuvaya bırakılan 93 
yumurtanın 43’ünde yavru çıkışı olmuş ve 19’u uçurulmuş, 2011’de ise 38 yuvaya bırakılan 130 yumurta-
nın 59’unda yavru çıkışı olmuş ve 23’ü uçurulmuştur. Bu doğrultuda üreme başarısı 2010’da çıkan yavru 
sayısına göre % 46.2 ve uçurulan yavru sayısına göre % 20.4, 2011’de çıkan yavru sayısına göre % 41.5 ve 
uçurulan yavru sayısına göre % 17.7’dir. Üreme başarısını tehdit eden faktörler, üreme alanlarının tahribi, 
aşırı yapılaşma, antropojenik etkiler ve diğer predatör canlılardır. 

Anahtar Kelimeler: Mahmuzlu Kızkuşu, Boğazkent, Üreme Başarısı.

ADANA İLİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Müdürlüğü, Adana Şube Müdürlüğü (adana@ormansu.gov.tr )

ÖZET

Adana ili Akdeniz’den başlayarak, 2500 m. rakıma kadar ulaşan sıradağları da kapsayan ovadaki lagü-
ner sistemden dağ ekosistemine kadar bir çok farklı ekosistem çeşitliliği ile bu ekosistem çeşitliliğinin 
içinde barındırdığı zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. 

İlimiz içerisinde korunan alanlar ait yapılmış yönetim planlarına göre birçok memeli, kuş, sürüngen ve 
bitki türlerinin varlığı tespit edilmiştir. 

Çukurova Deltası, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşıdığı sedimentlerin çökelmesi ile oluşmuş Tür-
kiye’nin en büyük deltasıdır. Deltada Yumurtalık lagünleri, Ağyatan ve Akyatan Lagünü ve Tuzla Gölü 
olmak üzere uluslararası öneme sahip 4 tuzlu sulak alan ekosistemi bulunmaktadır.  Bu alanlar, göçmen 
ve yerli kuş türlerinin üreme, kışlama ve beslenme ortamlarıdır. Bu özelliğinden dolayı önemli kuş alanı 
statüsünü kazanmıştır. Ayrıca, deniz kaplumbağalarından Chelonia mydas ve Caretta caretta için kıyı bo-
yunca uygun kumsallar önemli yuvalama alanlarını oluşturmaktadır. 

Sınırları içerisindeki sulak alan ekosistemi ile ova ekosistemi dışında, ovanın kuzey kesimlerinde ge-
niş bir dağ ekosistemi de yer almaktadır. Anadolu Diyagonalinin de etkisi ile biyolojik çeşitliği hissedilir 
oranda görülmektedir. 

Yaban hayatı geliştirme sahaları için yapılan yönetim planları kapsamında yapılan çalışmalarda tespit 
edilen hayvan ve bitki türü çeşitliğine de konu içerisinde yer verilmiştir. 
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Biyolojik çeşitliliğin hızlı nüfus artışına bağlı olarak, yaşam ortamlarının yok edilmesi yada tahrip edil-
mesi sonucu büyük bir baskı altında olduğu, iklimsel değişikliklere bağlı olarak yaşam ortamlarının or-
tadan kalkması türlerin yer değiştirmesi veya yok olmasına neden olmaktadır.  Bu türlerin tür bazında 
tespit ve incelemelerinin yapılarak korunmasına yönelik tür eylem planlarının oluşturulması önem arz 
etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lagünler, sulak alan, biyolojik çeşitlilik. 

1- ÇUKUROVA DELTASI’NIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ

Çukurova Deltası Doğu Akdeniz’de Adana il sınırları içerisinde yer almaktadır. Seyhan ve Ceyhan ne-
hirlerinin taşıdığı çökellerle oluşmuştur.  Türkiye’nin en büyük deltasıdır. Yaklaşık 100 km 2’lik bir alana 
ve 110 km’lik kıyı şeridine sahiptir. Çukurova Deltası irili ufaklı birçok lagün il bunları çevreleyen tuzlu ve 
tatlı su bataklıkları,  kumullar, kumul ormanları, nehir ağızları ve tarım alanları gibi farklı yaşama ortam-
larının oluşturduğu sulak alanlar kompleksidir.  

Deltada Yumurtalık Lagünleri, Ağyatan Lagünü, Akyatan Lagünü ve Tuzla Gölü olmak üzere uluslara-
rası öneme sahip 4 sulak alan ekosistemi bulunmaktadır.

Türkiye’de Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil edilmiş 13 
sulak alandan 2’si Çukurova Deltası’nda bulunmaktadır.

Akyatan Lagünü; 1989 yılında Yaban Hayatı Geliştirme 
Alanı,  2005 yılında Sulak Alanların Korunması (Ramsar) 
Sözleşmesi Listesine dahil edilmiştir. Tuzla Lagünü; 1989 
yılında Yaban Hayatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Yumur-
talık Lagünleri; 1994 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edil-
miştir.  Alan 2005 yılında Sulak Alanların Korunması (Ram-
sar) Sözleşmesi Listesine dahil edilmiştir.

Yumurtalık Lagünleri için EUNIS ve “Interpretation Ma-
nual of European Union Habitats” habitat sınıflandırması-
na uyumlu olarak hazırlanan  “Biyotop Tipleri Anahtarı”na 
göre toplam 23 ana 52 alt biyotop tipi bulunmaktadır.

Alanda 68 familyaya ait 272 takson saptanmıştır.  Bu 
türlerin 13’ü korumada önceliklidir. Alanda 11 familyaya 
ait 42 sürüngen türü, 4 familyaya ait 6 çiftyaşamlı türü tes-
pit edilmiştir. Salamandridae familyasına ait olan Merten-
siella luschani (Kara Semenderi) Batı Akdeniz’e endemiktir. 

Göller Sumrular ve Balıkçıllar 
başta olmak üzere bir çok kuş 
türünün beslenme ortamıdır.

Göl kıyıları ve çevresinde 
bulunan çamur düzlükleri kıyı 
kuşları için beslenme ve üreme 
alanlarıdır.

Deniz kıyıları özellikle göçmen 
kıyı kuşları, martılar ve sumrular 
gibi deniz kuşları için beslenme 
alanlarıdır.

Kıyıya yakın yerler Akça Cılıbıt
için belirlenmiş üreme 
alanlarından biridir.

Silene pompeipolitana (CR-endemik)
Trigonella halophila CR- endemik)
Trigonella cephaletes (VU-endemik)
Thesium humile (DD-

Limonium ocymifolium (EN-nadir)
Convalvulus lanatus (NT- nadir)

Halopeplis amplexicaulis (EN-nadir)

Heliotropium ovalifolium (CR-nadir, T. 
alana özgü)

Pancratimum maritimum (EN-nadir)

Bromus psammophilus (CR-endemik)

Silene pompeipolitana (CR-endemik)

Zygphyllum album (VU-nadir)

Echinops jr nov (CR-endemik,D. alana 
özgü)

Trionyx triunguis (Nil kaplumbağası) nehir ağzında çiftleşmekte ve kıyı kumulunda yuvalanarak üremek-
tedir. Yumurtalık Körfezi, nesli tehlike altında olan Chelonia mydas’ın  (yeşil kaplumbağanın) Akdeniz’de-
ki bilinen tek kışlama alanıdır. Alanda 163 kuş türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 48 tanesinin alanda 
ürediği saptanmıştır.  Akça cılıbıt (390 çift), küçük sumru (357 çift), bataklıkkırlangıcı (79 çift), mahmuzlu 
kızkuşu (12 çift) ve İzmir yalıçapkını (2 çift), yaz ördeği (1 çift) alan için önemli kuş alanı kriterlerini sağ-
layan türlerdir. 
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Doğa Araştırmaları Derneği ile Bölge Müdürlüğümüz ortaklığı ile yürütülen fotokapan çalışmasında 
Çakal, Tilki, Porsuk, Yaban Tavşanı, Oklu Kirpi, Kuyruksüren ve Sansar türlerine ait görüntüler elde edil-
miştir.

Harita: Bölgede yayılış gösteren endemik ve nadir bitki türleri

Akyatan ve Tuzla Lagünleri: Akyatan Lagünü Türkiye’nin en büyük lagünüdür. Seyhan ve Ceyhan 
Deltası sulak alan sistemlerinin ekolojik olarak en önemli bileşenlerinden biridir. Adana ili, Karataş ilçesi 
sınırları içerisinde yer alır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir eksen üzerinde üçgen bir 
şekle sahiptir. Uzunluğu yaklaşık 17 km’dir. En geniş bölümü yaklaşık 4 km’dir. Adana iline 48 km, Karataş 
ilçesine 3 km mesafededir. 

Akyatan kumsalı, Akyatan Lagünü ile Akdeniz arasında yer yer genişliği 3-4 km, uzunluğu 22 km’yi 
bulan, Türkiye’nin en büyük kumullarının yer aldığı bir kumsaldır. Bu kumullar, dünya çapında nesli tehli-
ke altında olan C.  mydas türü deniz kaplumbağasının en önemli yuvalama kumsallarından biridir. Kaspa-
rek ve ark., 2001’e göre Akyatan kumsalı Akdeniz’de C. mydas için en önemli üreme alanıdır.

2009 yılı üreme dönemi boyunca toplam (Caretta caretta + Chelonia mydas 264 yuva tespit edilmiştir. 
264 yuvanın 261’i C. mydas, 3’ü C. caretta’ya aittir. 261 C. mydas yuvasından 165’i doğu, 96’sı batı alt bö-
lümünde; C. caretta yuvalarının 3’ü de doğu alt bölümünde gerçekleşmiştir.  

Akyatan ve Tuzla lagünleri her ikisi de ayrı ayrı ÖKA’dır. Akyatan Lagünü ve Tuzla Gölü’nde 184 farklı 
kuş türü belirlenmiştir. Bu kuş türlerinden 58 tanesinin alan içerisinde ve yakın çevresinde muhtemel 
veya kesin olarak üredikleri tespit edilmiştir. 184 kuş türünden 122 kuş türü Bern Sözleşmesi EK-II Liste-
sine göre 59 kuş türü ise Ek-III listesine göre koruma altındadır. IUCN Kırmızı Listesi’ne göre büyük orman 
kartalı “Hassas (Vulnerable / VU) Yelkovan, bozkır delicesi, çamurçulluğu, kervançulluğu ve gökkuzgun 
türleri ise “Tehlike Altına Girebilir (Near Threatened / NT) olarak sınıflandırılmıştır.

Göller, ördekler, martılar, sumrular ve balıkçıllar başta olmak üzere birçok kuş türüne beslenme ola-
nağı sağlar, Göl kıyıları ve çevresindeki çamur düzlükleri de özellikle kıyı kuşları için önemli beslenme ve 
üreme alanları oluştururlar. Adalar, küçük sumru, sumru, bataklıkkırlangıcı gibi türlerin büyük topluluklar 
halinde üredikleri ve kesinlikle korunması gereken alanlardır. 

Akyatan Lagünü ile deniz arasındaki orman birçok ötücü kuş türü ve turaç için beslenme, barınma ve 
üreme alanıdır. Lagünlerin çevresindeki tuzlu çayırlar ve bataklıklar özellikle mahmuzlu kızkuşu ve batak-
lık kırlangıcı için önemli üreme alanlarıdır. Tabaklar köyü yakınında Seyhan Nehri kenarında bulunan sö-
ğütlük alanda gece balıkçılı, alaca balıkçıl, küçük ak balıkçıl, sığır balıkçılı ve küçük karabatak üremektedir. 
Çalışma sırasında Akyatan Lagünü’nün kuzeyinde flamingo yuvalama alanı bulunmuştur. 

Tuzla ve Akyatan lagünlerinde bulunan doğal oluşumlar ve sonradan insan müdahalesiyle oluşturul-
muş yapay habitatlar, birçok memeli türü için uygun yaşam alanları oluşturmuştur. Saz kedisi (Felis cha-
us); Küresel ölçekte nesli tehlike altında olmamasına karşın Türkiye ve Kafkasya populasyonları hayli 
parçalanmış ve noktasal bölgelere sıkışmış olduklarından bölgesel olarak hassastırlar. Kuyruksüren (Her-
pestes inchneumon); Bilinçsiz tarım uygulamaları, sulakalanların kurutulması, zehirleme ve habitat bozul-
ması yüzünden Türkiye populasyonu iyice azalmış ve sadece bu bölgede sağlıklı populasyonu varlığını 
sürdürmektedir. Yabandomuzu, çakal, yaban tavşanı , oklu kirpi, Kirpi, susamuru, kaya sansarı, gelincik ve 
kızılgeyik alanda bulunan diğer memelilerdir.

Çukurova Deltası sahil kumulları, kertenkeleler, yılanlar, kara kaplumbağaları, deniz kaplumbağaları, 
sapankuyruk ve ağaç kurbağaları için çok önemli yaşam alanlarıdır. Akyatan Lagünü civarındaki tatlı su 
birikintileri ve kanallarda çizgili kaplumbağa ile bataklık kaplumbağasına, kumullarda ise kara kaplum-
bağasına sıkça rastlanır. Ayrıca çukurbaşlı yılan, ok yılanı, yılangöz kertenkele, tıknaz kertenkele, bukale-
mun, ince parmaklı keler ile dikenli keler kumullarda görülen diğer sürüngen türleridir. Alanın sürüngen-
ler bakımından diğer bir önemini deniz kaplumbağaları oluşturmaktadır. 

2- DAĞ EKOSİSTEMİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ

Pozantı-Karanfil Dağı ve Saimbeyli- Hançerin Deresi YHG Sahaları

Her iki alanda yapılan Yönetim planı çalışmaları da benzer türlerin alanda bulunduğunu belirtmiştir.

Flora ve Vejetasyon: YHGS rakımının yüksek olmasından dolayı vejetasyon ancak Mayıs sonu Haziran 
başı gibi başlamakta olup, Eylül ortası gibi de son bulmaktadır. Alanda sürekli rüzgâr esmektedir. Bu da 
sıcaklığı düşürdüğünden vejetasyonu etkilemektedir.

BİYOTOP TİPİ ALAN 
(ha)

AĞAÇLANDIRMA 
ALANI 1862,2

GÖL VE LAGÜNLER 
(SÜREKLİ) 6214,4

KAMIŞLIK 1252

KIRSAL YERLEŞİM 806,5

KUMUL 1704,2

TARIM ALANI 46999,2

TATLI SU BATAKLIĞI 12,9

CAMUR 
DÜZLÜKLERİ 2769,3

GECİCİ SULAK 
ALANLAR 1055,1

SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRME ALANI 44

SULAMA KANALI 425,5

TUZLU DÜZLÜK 
- TUZLU KIYI 
BATAKLIĞI

2713,3
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Ağaçlar: Ardıç (Juniperus sp), Karaçam (Pinus nigra), Sedir (Sedrus libani), Meşe (Quercus sp), Çınar 
(Platanus sp), Ceviz (Juglans sp), Göknar (Abies sp), Kızılçam (Pinus brutia), 

Ağaçcıklar: Kayacık (Ostrya), Gürgen (Carpinus sp), Kuşburnu (Fructus rosa canina), Ahlât (Pirus ela-
egrifolia), Kermes Meşesi (Quercus coccifera), Pırnal Meşesi (Quercus ilex), Sandal (Pterocarpus santali-
nus), Karamuk (Agrostemma githago) Ilgın (Tamarix ssp.).

Otlar ve Sazlar: Isırgan (Urtica sp),  Adaçayı (Salvia sp), Kekik (Thymus sp., Astragalus sp.), Orman Sar-
maşığı (Hedera sp.), Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Yabani Arpa (Hordeum sp.), Üçgül (Trifolium sp), 
Çiğdem (Crocus sp.), İris (İris sp), Salep (Tuber salep ), Mahlep (Prunus mahaleb L. Mill ).

Yosun, Mantar ve Likenler: Kaya Yosunu (Fukoksantin), Kav Mantarı (Fomes fomentarius), Kuzu Kulağı 
(Rumex sp. ), Sedir Mantarı (Tricholoma caligatum).

YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARINDA BELİRLENEN HAYVAN TÜRLERİ 

Memeliler: Yaban keçisi (Capra aegagrus) , Vaşak (Lynx lynx), Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus 
ferrumequinum), Küçük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus hipposideros), Kirpi (Erinaceus concolor), Oklu kir-
pi (Hystrix indica), Kurt (Canis lupus), Ağaç Sansarı (Martes martes), Kaya Sansarı (Martes Foina), Yabani 
Tavşan (Lepus auropaeus), Yaban Domuzu (Sus scrofa), Çakal (Canis aureus), Tilki (Vulpes vulpes), Porsuk 
(Meles meles)

Kuşlar: Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos), Küçük Akbaba (Neophron percnopterus), Şahin (Buteo buteo), 
Doğan türleri (Falco sp), Gökçe Delice (Circus cyaneus), Kuzgun (Coracias sp), Akkuyruksallayan (Motacilla  
alba), Baştankara (Parus sp), Puhu(Bubo bubo), İbibik (Upupa epops), Alakarga (Garrulus glandarius), Yalı-
çapkını (Alcedo atthis), Dere Kuşu (Cinclus cinclus)

Balıklar: Sahadaki derelerde yaşayan balık türleri; Dere balığı (Sarıbalık) ve Sazandır. Kırmızı Benekli 
Alabalık’ın (Salmo trutta macrostigma) önceki yıllarda derelerdeki populasyonu yoğun iken, günümüzde 
bu balık türüne yörede çok az rastlanmaktadır. 24.10.2005 tarih ve 25976 sayılı Av ve Yaban Hayvanları-
nın ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlıları ile Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gere-
ğince, alandaki derelere özgü olan kırmızı benekli alabalığın yerleştirilmesi planlanmaktadır.

Sürüngenler : 

 Amfibiler: Triturus vittatus, Pelobates syriacus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana ridibun-
da, 

 Kaplumbağalar: Testudo graeca

 Kertenkeleler:  Cyrtopodion kotschyi, Hemidactylus turcicus, Laudaki stellio, Chamaeleo chamae-
leon, Pseudopus apodus, Lacerta anatolica,  Lacerta leavis, Lacerta trilineata, Ophisops elegans, Aplepharus 
kitaibelii, Trachylepis vittata, Blanus strauchi

 Yılanlar: Typhlops vermicularis, Eryx jaculus, Dolichophis caspius, Dolichophis jugularis, Platyceps 
najadum, Platyceps collaris, Hemorrhois ravergieri, Malpolon monspessulanus, Telescopus fallax, Eirenis 
modestus, Eirenis barani, Eirenis eiselti, Eirenis decemlineata, Eirenis lineomaculatus, Eirenis levantinus, 
Eirenis aurolineatus, Eirenis rothi
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ÖZET

Türkiye’nin doğasındaki sıra dışı çeşitlilik birçok biyocografik etkenlerin sonucudur. Bulunduğu ko-
num, yer şekilleri ve iklimdeki değişiklikler nedeniyle ülkemiz çok sayıda canlıya ev sahipliği yapmaktadır 
ve üç kıta arasında köprü işlevini görmektedir. 

Günümüzde insan faaliyetlerinden kaynaklanan bitki ve hayvan türlerinin yok oluşları çok yüksektir. 
Bu nedenle pek çok kurum ve kuruluş kısıtlı kaynaklarla doğa koruma çalışmalarında en yüksek geri dö-
nüşü kazanmak için çalışmaktadır. 

Alan koruma, canlı türlerinin sağlıklı topluluklar oluşturmaları ve yaşam döngülerini devam ettirmele-
ri için gerekli tüm coğrafyaların doğal güzelliklerini bozulmadan saklanmasını esas alır. 

65 milyon yıl önce başlayan dağ oluşum hareketleriyle Türkiye günümüzdeki şeklini almıştır. Oluşan 
dağ silsileleri hızla bitki ve hayvanlar üzerine fiziksel bir engel etkisi yapmış ve bu canlı topluluklarının 
farklı iklim ve coğrafi bölgelerde adapte olmalarına neden olmuştur. 

Türkiye Avrupa ve Orta Doğu’nun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesi olup, Avrupa kıtasında 
biyolojik çeşitlilik açısından dokuzuncu sıradadır. Ülkenin yedi coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora 
ve fauna özellikleri gösterir ve dünyanın en önemli üç ekolojik bölgesine sahiptir. Türkiye, 160 memeli, 
400’ü aşkın kuş türü, 120 kadar sürüngen, 22 amfibi, 127 tatlı su ve 384 deniz balığı türü ile biyolojik çe-
şitlilikte tür çeşitliliği açısından çok zengindir. 

Biyolojik çeşitliliğin temelini oluşturan bitki, hayvan ve mikroorganizmalar doğal dengenin korunma-
sında büyük etkiye sahiptir. Fakat günümüzde biyolojik çeşitliliği oluşturan bu canlı türleri hızla azalmak-
tadır. 

Anahtar sözcük; biyolojik çeşitlilik, fauna,

GİRİŞ 

Amanos (Nur) Dağları, Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü’nden başlayıp, Hatay ilinin Samandağ kıyılarına 
doğru yaklaşık 175 km boyunca uzanan dağ silsilesidir. Deniz kıyısından itibaren dik bir şekilde yüksele-
rek Dörtyol ilçesinin doğusundaki Bozdağ’ın (Mığır Tepe) zirvesine (2240 metre) kadar yükselir. Amanos 
dağları üç bölüme ayrılır; en kuzeyde bulunan Çimen Dağı, orta kısımda yer alan Bozdağ ve Samandağ 
kıyılarına yakın Musa Dağı’dır. Avrupa’nın korumada öncelikli 100 orman dağlarından biri olan Amanos 
Dağları, bütünlüğü bozulmamış ormanları, çeşitli yaşam alanları, farklı jeolojik yapıları, sarp kayalıkları 
ve mağaraları, korunaklı vadileriyle yaban hayatı açısından önemlidir. Amanos Dağları, Karadeniz’e özgü 
ormanlar ile Akdeniz’e özgü maki toplulukları ve ormanları, yüksek dağ çayırları, derin ve nemli vadiler-
deki nehir kıyısı bitki toplulukları ve az miktarda tarım alanlarından oluşur. Amanoslar’ın bitki örtüsü 
açısından en önemli özelliği, orta ve yüksek bölgelerinin Doğu Karadeniz Bölgesi’ne, orta yüksekliklerin 
ise Balkanlar’ın Karadeniz kıyılarına benzerlik gösteriyor olmasıdır. 

Amanos Dağları, yırtıcı ve süzülen kuşların göç yolu olması ve barındırdığı önemli, kuş türleri açısın-
dan uluslar arası düzeyde önemli bir alandır. Göç zamanı leylekler (Ciconia ciconia), ak pelikan (Pelecanus 
onocrotalus), kara leylek (Ciconia nigra), kaşıkçı (Platalea leucorodia), turna (Grus grus), sakarca (Anser 
albifrons), boz kaz (Anser anser), şahin (Buteo buteo), arı şahini (Pernis apivorus), kara çaylak (Milvus mig-
rans), küçük akbaba (Neophron percnopterus), saz delicesi (Circus aeruginosus), yoz atmaca (Accipiter bre-
vipes), küçük orman kartalı (Aquila pomarina), yılan kartalı (Circaetus gallicus), büyük orman kartalı (Aqui-
la clanga), küçük kartal (Hieraaetus pennatus) ve bozkır kartalı (Aquila nipalensis) gözlenmektedir. Ayrıca 
bölgede tehlike altında olan kuş türlerinden İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis), gökkuzun (Coracias 
garrulus), tavşancıl (Hieratus fasciatus) ve küçük ebabil (Apus affinis) üremektedir. 
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Amanoslar memeliler için de önemlidir. Karaca (Capreolus capreolus), çizgili sırtlan (Hyaena hyaena), 
yaban keçisi (Capra aegagrus), vaşak (Lynx lynx), susamuru (Lytra lutra), uzun ayaklı yarasa (Myotis ca-
paccinii), Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella) ve Akdeniz fokları (Monachus monachus) bölgede yaşayan 
önemli memeli türleridir. Alanda, Akdeniz biyomuna özgü Eirenis levantinus, E. lineomaculatus, E. rothii, 
Lacerta laevis ile ülkemize endemik Rhynchocalamus barani adlı sürüngen türleri yaşamaktadır. Ayrıca 
alan küresel ölçekte nesli tehlike altında olan kelebeklerden apollo (Parnassius apollo), çok gözlü Hatay 
mavisi (Polyommatus bollandi) ve ülkemize endemik büyük esmer (Maniola megala) gibi omurgasız hay-
vanlara da ev sahipliği yapmaktadır. Hassa ilçesi Akbez beldesine endemik Akbez geyikböceği (Lucanus 
cervus akbesianus) de bölgede yaşayan endemik böcek türlerdendir. Nesli küresel ölçekte tehlike altında 
olan Brachythemis fuscopalliata (Selys, 1887) ve Onychogomphus macrodon Selys, 1887 adlı kızböcekleri 
de alanda yaşamaktadır.                       

Samandağ kumulları, Antakya’nın 25 km güneyindeki Samandağ ilçesi sınırları içerisindedir. Kuzeyin-
de Musa Dağı, güneyinde Kılıç Dağı ve batısında Akdeniz ile sınırlıdır. Asi Nehri alanın ortasından geçerek 
Akdeniz’e dökülür. Samandağ kumulu yaklaşık 13 km uzunluğundadır. Kumsalın az çok orta kesiminde 
yer alan Milleyha (Tuzla) Göleti ise denizden yaklaşık 200 m içeride bulunan küçük bir gölettir. Göletin 
çevresinde ve içerisinde yoğun sazlıklar kaplıdır. Zengin tür çeşitliliğine sahip gölet özellikle kuş türleri 
bakımından oldukça zengindir. Alan, özellikle göç döneminde su kuşları için önemli dinlenme ve konakla-
ma görevi üstenmiştir. Kızıl kumkuşu (Calidris ferruginea), deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus), sürmeli 
kumkuşu (Limicola falcinellus), boz yelkovan (Calonectris diomedea), sümsükkuşu (Sula bassana) bölgede 
gözlenen türlerdendir. Samandağ kumsalları, ülkemizde denizkaplumbağası (Caretta caretta) ve yeşil de-
nizkaplumbağalarının (Chelonia mydas) ürediği önemli alanlardandır. Sultan kelebeği (Danus chrysippus), 
diken kelebeği (Vanessa cardui), kırlangıçkuyruk (Papilio machaon) ve küçük ateş kelebeği (Lycaena ther-
samon) alanda sıklıkla gözlenen kelebek türleridir.   

Kılıç Dağı, Antakya’nın güneybatı ucunda yer alan volkanik bir dağdır. Samandağ kumsalının bittiği 
yerden başlayıp, Suriye sınırına kadar uzanır. Nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan karagözlü mavi 
kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Akdeniz melikesi (Melanargia titea) bulunur.

Altınözü tepeleri, Antakya şehir merkezinin doğusunda, kuzey güney doğrultusunda yaklaşık 35 km 
uzanan tepeleri ve bu alanın kuzeyindeki Amik Ovası’nın güney kısmını içine alır. Alanın içinden geçen Asi 
Nehri ova ile tepeler arasında sınır oluşturur.

Alan içerisinde büyük memelilerden etçil çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) yaşar. Tür özellikle tarım alan-
ları içerisinde dar alana hapsolmuştur. Nesli büyük tehdit altında olan türün alanda 30 bireyinin kaldığı 
tahmin edilmektedir. Çizgili sırtlandan dolayı Altınözü yaban hayatı geliştirme sahası 2005 tarihinde ilan 
edilmiştir. Uzunayaklı yarasa (Myotis capaccinii), nalburunlu yarasa (Rhinolophus mehelyi), kirpikli yarasa 
(Myotis emarginatus) ve Akdeniz nalburunlu yarasa (Rhinolophus euryale) türleri alandaki mağaralarda 
ve kalelerde yaşamaktadır. Turuncu süslü doğu kelebeği (Anthocharis damone), yalancı apollo (Archon 
apollinus), karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Akdeniz melikesi (Melanargia titea) bölgede 
tehlike altındadır. 

Suriye sınırında yer alan İncirli Tepeleri Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Köyü ve Sucuköy’ün ta-
mamı ile Camuzkışlası ve Kamberlikaya köylerinin bir kısmını sınırları içine alır. Alanda yaklaşık 150 ceylan 
(Gazella gazella) yaşamaktadır. Ayrıca alanda tilki (Vulpes vulpes) ve oklu kirpi (Hystrix indica)’da yaşamak-
tadır. Alanda yer alan Gölbaşı yörenin en önemli su kaynağıdır. Gölbaşı sulak alan etrafında yoğun sazlık 
vardır. Burası özellikle göç zamanında çok sayıda göçmen kuşların dinlenme ve barınma yeridir. Gölde 
ayrıca karabalık (Clarias lazera) ve yılanbalığı (Anguilla anguilla) yaşamaktadır. Yöre halkının yıl boyunca 
kaldırmadığı ağ ve tuzaklar ile avlanması bu türleri tehdit etmektedir. Sazlıkların kesilmesi birçok kuş tü-
rünün yuvasının bozulmasına neden olmaktadır. Doğanın en nadide böceklerinden olan kelebekler güzel 
renkleri ve desenleriyle insanları etkileyerek üzerine çekmiştir. Dünyada yaklaşık 20 bin gündüz kelebeği 
ve 150 bin kadar da gece kelebeği türünün olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemiz de kelebek faunası 
bakımından nasibini alarak Avrupa’da ve Orta Doğuda en yüksek tür sayısına sahiptir. Ülkemizde Ahmet 
Ömer Koçak yaptığı çalışmalar ile Türkiye Lepidoptera faunasını 5128 tür olarak bildirmiş ve bunlardan 
yaklaşık 380 tür gündüz kelebeklerine aittir. Hatay’da ise toplam 508 lepidoptera türünün 377’si gece 
kelebeklerine (Heterocera), 131’i ise gündüz kelebeklerine (Rhopalocera) aittir.                  

1.Amanoslar ve Hatay civarında yaşayan bazı balık türleri şunlardır:
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Yılanbalığı)
Clarias lazera (Valenciennes, 1840) (Karabalık) 

2.Amanoslar ve Hatay civarında yaşayan bazı kurbağa (Amfibi) türleri şunlardır:

Triturus vittatus (Gray, 1835) (Şeritli Semender)
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) (Benekli Semender) 
Bufo viridis Laurenti, 1768 (Gece Kurbağası)
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (Siğilli Kurbağa)
Hyla savignyi Audoin, 1827 (Yeşil Kurbağa)
Rana ridibunda Pallas, 1771 (Ova Kurbağası)

3.Amanoslar ve Hatay civarında yaşayan bazı sürüngen türleri şunlardır:

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Benekli Kaplumbağa)
Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Çizgili Kaplumbağa)
Caretta caretta Leonhard Stejneger, 1902 (Deniz Kaplumbağası) 
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) (Yeşil Kaplumbağa)
Testudo graeca (Linnaeus, 1758) (Tosbağa)
Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) (Kör Kertenkele) 
Chalcides ocellatus Forskal, 1775 (Benekli Kertenkele)
Ophisops elegans Menetries, 1832 (Tarla Kertenkelesi)
Lacerta laevis Gray, 1838 (Hatay Kertenkelesi) 
Lacerta trilineata Bedriaga, 1889 (İri Yeşil Kertenkele)
Mabuya aurata (Linnaeus, 1758) (Tıknaz Kertenkele)                  
Mabuya vittata (Oliver, 1804) (Şeritli kertenkele)
Agama(Laudakia) stellio Linnaeus, 1758 (Dikenli Keler)
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Geniş Parmaklı Keler)
Pseudopus apodus Pallas, 1775 (Oluklu Kertenkele)
Chamaeleo chamaeleo (Linnaeus, 1758) (Adi Bukelemun)
Coluber jugularis Linnaeus, 1758 (Kara Yılan) 
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (Su Yılanı) 
Platyceps (Coluber) collaris (Müller, 1878) (Toros Yılanı)
Eirenis modestus (Martin, 1838) (Uysal Yılan)
Hemorrhois (Coluber) ravergieri Menetries, 1832 (Kocabaş Yılan)  
Eryx jaculus Linnaeus, 1758 (Mahmuzlu Yılan)
Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) (Koca Engerek)
Rhynchocalamus barani (Amanos Yılanı): (Şekil 1). 

Şekil 1. Rhynchocalamus barani (Amanos Yılanı) (Fotoğraf Aziz Avcı)
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4.AMANOSLAR VE HATAY CİVARINDA YAŞAYAN BAZI KUŞ TÜRLERİ ŞUNLARDIR

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (Tarla Kuşu) 
Apus apus Linnaeus, 1758 (Ebabil)
Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 (Saka)
Charadrius dubius Scopoli, 1786 (Kolyeli küçük yağmurkuşu) 
Ciconia ciconia  Linnaeus, 1758 (Akleylek) 
Delichon urbica Linnaeus, 1758 (Ev Kırlangıcı)  
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 (Karabaşlı kirazkuşu)
Erithacus rubecula Linnaeus, 1758 (Kızılgerdan) 
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (Kerkenez) 
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) (Tepeli toygar)
Gallinago gallinago Linnaeus, 1758 (Suçulluğu)
Gallinula chloropus Linnaeus, 1758 (Saztavuğu) 
Merops apiaster Linnaeus, 1758 (Avrupa Arıkuşu) 
Muscicapa striata Pallas, 1764 (Benekli sinekkapan) 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) (Evserçesi) 
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 (Ak pelikan) 
Prinia gracilis Lichtenstein, 1823 (Dikkuyruklu ötleğen) 
Pycnonotus xanthopygos Hemprich-Ehrenberg, 1833 (Arap bülbülü) 
Riparia riparia Linnaeus, 1758 (Kum kırlangıcı) 
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 (Sumru) 
Streptopelia senegalensis Linnaeus, 1766 (Küçük kumru) 
Streptopelia decaocta (Frivaldszky, 1838) (Kumru) 
Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) (Mahmuzlu kızkuşu) 

5.Amanoslar ve Hatay civarında yaşayan bazı memeli türleri şunlardır:

Gazella gazella (Pallas, 1766) (Hatay Dağ Ceylanı): Hatay, Hatay Dağ Ceylanının Türkiye’de bulundu-
ğu tek yerdir. Tepelik ve dağlık alanlarda yaşarlar. Özellikle tarım alanlarına yakın tepelik alanları tercih 
ederler. Hatay ili Kırıkhan ilçesi İncirli köyü arazilerindeki tarım alanlarında yaşama mücadelesi veren 
ceylanlarının sayısı yaklaşık 150 civarındadır (Şekil  2).

Şekil 2. Gazella gazella (Hatay Dağ Ceylanı) (Fotoğraf Abdullah Öğünç)

Hyaena hyaena Linnaeus, 1758 (Çizgili Sırtlan): Çizgili sırtlan köpeğe benzerliğiyle bir etoburdur. Ön 
ayaklar arka ayaklara oranla daha uzun olduğundan dolayı kuyruğa doğru meyillidir. Vücut mat gri renk-
te olup üzerinde siyah dikey çizgileri vardır. Çizgili sırtlan adını bu çizgilerden almıştır. Vücut uzunluğu 
kuyruk dahil 110 cm civarındadır. Çizgili sırtlanlar Afrika, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Hindistan’a 
kadar uzanan geniş yayılış alanına sahip olmasına karşın ülkemizde ise ancak Hatay ilidir. Hatay’da son za-
manlarda doğal yaşam alanlarının tarım arazisi olarak istila edilmesinden dolayı çok dar sınırlar içerisinde 
hayatta kalma mücadelesi vermektedir (Şekil  3). 

Şekil 3. Hyaena hyaena (Çizgili Sırtlan) (Fotoğraf Aykut İnce)

Sciurus anomalus Gmelin, 1778 (Anadolu Sincabı)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (Kızıl Tiki)
Lynx lynx Linnaeus, 1758 (Vaşak) 
Meles meles Linnaeus, 1758 (Porsuk)
Rousettus aegytiacus (Geoffray, 1810) ( Mısır Meyve Yarasası) 
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (Karaca)
Capra aegagrus Erxleben, 1777 (Yaban Keçisi)
Sus scrofa Linnaeus, 1758 (Yabanidomuz) 
Monachus monachus Hermann, 1779 (Akdeniz Foku): (Şekil 4).

Lutra lutra Linnaeus, 1758 (Susamuru)
Hystrix indica Kerr, 1792 (Oklukirpi) 
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 (Kirpi)                                                                     

6.Amanoslar ve Hatay civarında yaşayan bazı böcek türleri:

1- Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (Turuncu Süslü Kele-
bek),2- Anthocharis damone Boisduval, 1836 (Turuncu Süslü Doğu Ke-
lebeği), 3- Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) (Alıçkelebeği), 4- Archon 
apollinus (Herbst, 1798) (Yalancı apollo), 5- Argynnis pandora (Denis 
& Schiffermüller, 1775) (Bahadır), 6- Brintesia circe (Fabricius, 1775) 
(Kara Murat), 7- Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) (Çift Kuyruklu Paşa), 
8- Colias crocea (Fourcroy, 1785) (Sarı Azamet), 9- Euchloe belemia (Es-
per, 1800) (Akdeniz Oyklösü), 10- Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 
(Orakkanat), 11- Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (Erik kırlangıçkuy-
ruğu), 12- Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (Çayır Esmeri), 13- Maniola 
telmessia (Zeller, 1847) (Doğu Çayır Esmeri), 14- Melanargia larissa (Gre-
yer, 1828)(Anadolu melikesi), 15- Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) (İparhan), 16- Melitaea phoebe (Go-
eze, 1779) (Benekli Büyük İparhan), 17- Papilio machaon Linnaeus, 1758 (Kırlangıçkuyruk), 18- Pararge 
aegeria (Linnaeus, 1758) (Karanlık Orman Esmeri), 19- Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) (Büyük beyaz 
melek), 20- Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (Küçük Beyaz Melek), 21- Polyommatus bollandi Dumont, 1998 
(Çokgözlü Hatay mavisi), 22- Pontia edusa (Fabricius, 1777) (Yeni Benekli Melek), 23- Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1758) (Atalanta), 24- Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (Diken kelebeği), 25- Zerynthia cerisyi 
(Godart, 1822) (Orman fisto kelebeği), 26- Zerynthia deyrollei Lederer, 1864 (Stepfisto kelebeği), 27- Lu-
canus cervus (Linnaeus, 1758) (Geyikböceği):(Şekil 5),28- Mesobuthus gibbosus (Brulle, 1832) 

Şekil 5. Lucanus cervus (Linna-
eus, 1758) (Geyikböceği)

Şekil 4. Monachus monachus 
(Akdeniz Foku)

(Kaynak http://tr.wikipedia.org)
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Özet:

Yüzölçümü yaklaşık 16.000 km2 olan MERSİN ili doğusunda Adana, batısında Antalya, kuzeyinde Niğ-
de, Konya ve Karaman illeri, güneyinde ise Akdeniz ile çevrili olup, Taşlık Kilikya’nın tümünü ve Ovalık 
Kilikya’nın Berdan Çayı havzasını kaplar.

Bitki örtüsü genellikle Akdeniz iklimine uyum sağlayan maki’dir. Kuraklığa dayanıklı, birçoğu her dö-
nem yapraklarını muhafaza eden bu bitki toplulukları, zeytin, harnup, mersin, pırnal meşesi, kermes me-
şesi, yabani antep fıstığı, sandal, defne, diken vb. ağaç türlerinden oluşmaktadır. Ayrıca 100-1000 m. 
arasında Meşe, 100-1200 m. arasında Kızılçam, 1500 m. Karaçam ve 2000 m. yüksekliklerde Sedir ve Ardıç 
Ağaçları yer alır. 

 Mersin İli, Batı ve Orta Toros Dağları üzerinde bulunmaktadır. Ormanların bir yaşam birliği olduğu, 
bünyesinde birçok canlıyı barındırdığı ve bu özelliği ile genetik, biyolojik çeşitlilik kaynağı olduğu ve bu 
özelliğinin muhafazası ile geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Yalnızca Orta Toroslar’da bulunan To-
ros kurbağası (Rana holtzi) endemik bir kurbağa türüdür, Bolkar Dağlarındaki Çiniligöl (2600 m.) ve Kara-
göl’de (2500 m.) yaşadığı sanılırken bu dağın yaklaşık 3000 m. yüksekliğinde Eğrigöl mevkiinde de yaşa-
makta olduğu tespit edilmiştir. 

 İlimiz güneyinde deniz ekosistemi,  sulak alan ekosistemi ve kuzey kesimlerinde geniş bir dağ ekosis-
temi bulunan önemli bir bölgeyi içermektedir.

İlimizde bulunan merkeze bağlı Kazanlı sahili, Erdemli İlçesi Alata kumsalı, Silifke İlçesi Göksu Deltası 
ve Anamur sahili ağırlıklı iribaş deniz kaplumbağası olmak üzere her iki tür deniz kaplumbağası için (Ca-
retta caretta ve Chelonia mydas) önemli üreme kumsallarıdır.

Ülkemizde gelecek nesillere,  bozulmamış zengin bir biyolojik çeşitlilik mirası ve yaşanabilir sağlıklı, 
temiz bir çevre bırakmak, dünya turizminden yeterli pay alabilmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak 
için “Özel Çevre Koruma Bölgeleri”  adı ile bazı bölgeler tespit edilmiş olup Göksu Deltası bunlardan 
biridir. İlimiz Silifke ilçesi sınırlarında denizden ortalama 2 m yükseklikte bulunan Göksu Deltası,’nda do-
ğal bitki örtüsünü Akdeniz’in maki formasyonu ile birlikte yoğun kumul bitkileri ve tuz stepleri oluştur-
maktadır. Doğal bitki örtüsünün yanında kültür bitkileri de bulunmaktadır. Göksu Deltası’nı kışlama ve 
kuluçka alanı olarak kullanan çok sayıda kuş türü, yılın hemen her mevsiminde, ilginç ve canlı bir peyzajın 
oluşumuna katkı sağlayarak Deltanın rekreasyonel potansiyelini ve çekiciliğini daha da arttırır. 

Göksu Deltası’nın Herpetolojik (Sürüngenler ve Amfibiler, Kurbağalar) önemini saptamaya yönelik bir 
çalışma sonucunda, 34 tür belirlenmiştir. Bu türlerden dördü kara ve su kurbağa (Anura), altı tür kara ve 
su kaplumbağası, on dörtdü kertenkele (Scauria) ve onu yılan türüdür.. Ayrıca yumuşak kabuklu Nil Kap-
lumbağası “Trionxy tringuis” da bu bölgede bulunmaktadır.

Silifke’deki Akgöl, Keklik Gölü ve Paradeniz gölleri deniz bağlantılı olduklarından suları tuzlu olup, bol 
balık yaşamaktadır. 

Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın geleceği için gerekli yaşam destek sürecini sürdürebil-
me yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. Biyolojik çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın sağ-
lanmasına yardımcı olur.

Anahtar kelimeler: Göksu deltası, deniz kaplumbağası, biyolojik çeşitlilik
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Flora:

İlimizde toprak-iklim ve yükseltinin etkisiyle oluşan orman formasyonu şunlardır:

Maki Alanları: 0-300 m ve fakir topraklar (az ayrışmış kalker) üzerinde maki formasyonu bulunmak-
tadır. Kuraklığa dayanıklı, birçoğu her dönem yapraklarını muhafaza eden bu bitki toplulukları, zeytin, 
harnup, mersin, pırnal meşesi, kermes meşesi, yabani antep fıstığı, sandal, diken vb. ağaç türlerinden 
oluşmaktadır. Maki Akdeniz’e özgü bir bitki topluluğudur.

Kızılçam Ormanları: Kuraklığa dayanıklı bir ağaç türüdür. Yükseklerde meşe ve ardıcın karıştığı bu 
ormanlar ilimiz ormanlarının %47,1 ini meydana getirir.

Ardıç Ormanları: 900-1500 m rakımlarında ardıç ormanlar bulunmakta olup, ardıç ormanları göknar, 
sedir ve karaçam ile karışık ormanlar kurduğu gibi geniş alanlarda saf meşçerelerde oluşturur.

Göknar Ormanları: 1000-1500 m rakımlarında rutubetli ve kuzey bakılarda genellikle ardıç, sedir ve 
karaçam ile karışık çok az da (Namrun-Çamlıyayla, Gözne) saf meşçereler meydana getirirler.

Meşe Ormanları: 1000-1400 m rakımlarda toprak şartlarının daha iyi olduğu rutubetçe iyi yerlerde 
görülür. İlimizdeki mevcut meşe ormanları genellikle otlatma amacı ile tahrip edilmiştir.

Sedir Ormanları: Yurdumuzda sadece Toroslarda bulunan ve endemik bir tür olan sedir ormanları 
ekonomik değeri yüksek bir ağaç türüdür

Karaçam Ormanları: 1000-1500 m rakımlar arasında iyi toprak üzerinde rutubetçe iyi yerlerde lokali-
ze bir şekilde Mut, Erdemli, Mersin ve Tarsus yörelerinde genellikle saf bazen de ardıç, göknar ve sedirle 
karışık meşçereler kurmaktadır.

Silifke Göksu Vadisi ve Gülnar-Babadıl Deresi boyunca münferit veya küçük gruplar halinde servi or-
manları ile Çamlıyayla-Kadıncık Vadisinde porsuk ağaçları vardır.

İlimizde 1990’lı yıllarda Tarsus İlçesinde Kadıncık I Barajı civarında tespit edilen relikt ve endemik bir 
çalı türü olan Flueggea anatolica Gemici bulunmaktadır.  

Çamlıyayla’dan kuzeye doğru yaklaşık 20 km. kadar gidildiğinde Bolkar Dağları eteğinde ve Kadıncık 
vadisinin kuzeyinde ana ardıç (anıt ağaç) bulunmaktadır. Bugün 1107 yaşında, 22 metre boyunda ve 3,5 
metre çapında bir ağaçtır.

Koca Katran (Koca Sedir)  Tabiat Anıtı, İlimiz Çamlıyayla İlçesi Sebil Beldesi sınırları içerisinde, Cocak-
deresi Vadisinde Atuştuğu mevkiinde bulunmaktadır. Alanı 2500 m2 dir. Tabiat Anıtına adını veren katran 
ağacı tescil edildiği yıl 620 yaş, 40 m boy, 2,34m çap ve çevre genişliğine sahip bir ağaçtır. 

Kadıncık çalısı (Flueggea anatolica Gemici) ülkemizde yakın zamanda tespit edilmiş relikt ve endemik 
bir çalı türüdür. Türün bugüne kadar bilinen tek yayılış alanı, Mersin ili Tarsus ilçesindeki Kadıncık I Barajı 
civarında bulunmaktadır.

Çiçekli dişbudak ağacı (Fraxinus ornus), Mayıs-haziran ayları arasında beyaz renkli çiçekler açan 5-10 
m yüksekliğinde bir ağaçtır. 

Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtında kızılçam ağaç türünün yanı sıra meşe, şimşir, ceviz, menengiç, incir, 
zakkum, çınar, hayıt, akdiken, üvez, nar, erguvan ve otsu yapıda dardağan, ılgın, kapari ve keklik türlerin-
den oluşan son derece zengin bir bitki örtüsü vardır.

Akdeniz ile sınırlanan ve Mersin’e bağlı Tarsus, Berdan, Silifke Ovaları ve Adana’nın büyük bölümünü 
kapsayan Çukurova da, 5-10 m.lerde, çoğu kumul, tuzcul ve sucul olan bir bitki örtüsü vardır. Ayrıca ova 
bakışlı alanlarda, yaklaşık 100-200 m. yükseklikteki duvar bitkileri ve yanı sıra, 200-300 m. lerde Mersin 
Göksu kıyılarındaki gibi, Tamarix smyrnensis, Salix alba, Populus nigra, P. tremula, Mut köprüsünde lokal 
P. euphratica, Cupressus sempervirens’ den oluşan farklı bir bitki yayılımını bulmak mümkündür ( Everest, 
2001).

Akdeniz Bölgesindeki vejetasyon katları sıcak Akdeniz, asıl Akdeniz, üst Akdeniz ve Akdeniz dağ veje-
tasyonu olarak adlandırılabilir(Akman,1995). 

Akdeniz bölgesi dağlık yapısı ile yaşamak için çok özgün koşullar isteyen endemiklerin barınmasına 
zemin hazırlanmıştır. Taşeli platosu’ nda yaşayan 1053 türden 213’ ünün de endemik olduğu saptanmıştır 
(Sümbül ve Erik,1990). Örneğin bunlardan Verbascum microcephalum (Anamur: Akpınar Yaylası,1900 m.) 
ve Astragalus talassaus ( Anamur: Güneybahşiş köyü, 1840 m.) nesli tehlikedekiler listesinde yer alır.  

Deniz florası:

Genel olarak tüm Akdeniz’de yumuşak zeminli Infralittoral zon (~0 - ~-30 m. arası) Akdeniz endemiki 
deniz çayırları (Posidonia oceanica) ile kaplıyken türün doğu sınırını oluşturan Turgutlar koyunun doğu-
sunda yoğun Cymodosea nodosa çayırı ile kaplıdır.

Bölge ekosisteme yeni katılan ve kendilerine yer bulan bu canlıların doğal dengeye etkileri henüz 
bilinmiyor. Ancak alanda yeni gözlenmeye başlamasına rağmen hızla genişlediği gözlenen Caulerpa race-
mosa ve özellikle Caulerpa scalpeliformis gibi istilacı türler olarak sınıflandırılan bitkiler ile juvenil balık-
lara etkisi olabileceği düşünülen Fistularia commersonii gibi türlerin yakin gelecekte ekosistem üzerinde 
önemli baskılara yol açmaları olasıdır. Diğer taraftan yine Lessepsiyan göçmenlerden olan göçmen mid-
ye (Brachidontes variabilis) basta Corallina mediterranea ve Jania rubens olmak üzere yerli alg türleriyle 
oluşturdukları yasam-birlikleri mediolittoral (gel-git zonu) ve üst infralittoral zonun zenginleşmesine ne-
den oldukları da bilinmektedir.

Aydıncık kıyıları Levant denizi içerisinde farklı özelliklere sahip nadir alanlardan biridir. Yapı olarak 
Levant kıyı ekosistemine gösterdiği benzerliklerin (Göçmen midye-Brachidontes variabilis ve kırmızı alg-
lerin – Corallina mediterranea ve Jania rubens oluşturdukları mediolittoral/gel-git zonu yasam-birlikleri) 
yanında sağlıklı Posidonia deniz çayırlarına sahip olması alanı deniz biyolojisi açısından oldukça ilginç 
kılmaktadır.

Sancak Burnu, Gemikonagi ve Kurtini koylarının çıkışı ve Yılanlı Ada’da Triton (Charonia tritonis),Pi-
na (Pinna nobilis), Deniz Kulağı (Tonna galea) görülmektedir. Yüzlegin hemen sonunda başlayan kavkili 
çökelin ardından gelen yumuşak zeminde nesli tehdit ve tehlike altında olan Axinella cinsi süngerlere 
rastlamak mümkündür.

Göksu Deltası Florası :  Denizden ortalama 2 metre yükseklikte bulunan Göksu Deltası Özel Çevre 
Koruma Bölgesi’nin doğal bitki örtüsünü, Akdeniz’in maki formasyonu ile birlikte yoğun kumul bitkileri 
ve tuz stepleri oluşturmaktadır. Bölgede doğal bitki örtüsünün yanında kültür bitkilerinin de, mevcu-
diyeti bulunmaktadır. Doğal bitki örtüsünün özellikle kumsal kumul vejetasyonu şeklinde yoğunlaştığı 
tespit edilmiştir. Kum yapısının içerisinde bulunan zengin floranın yanında fazla miktarda verimli otlar 
ve deltanın güneyi Akgöl ve Paradeniz çevresindeki geniş alanlar alçak ve yatık bir şekilde halofit bitki 
örtüsüyle kaplı bulunmaktadır. Deltada toplam 442 bitki türü bulunmaktadır. Bunların 8’i endemik, 32’si 
ise nadir ve hassas türlerdir. Göksu Deltası biyoçeşitlilik açısından zengin bir alandır.

Fauna:

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı benekli alabalık,  Dağ alası olarak da bilinen ‘’kırmızı 
benekli alabalık’’ popülâsyonunun artmaya başladığı Çamlıyayla ilçesi Cehennemdere ve Kadıncık Vadisi 
Deresi’nde yaşayan yöreye özgü bir türdür.

Galliformes grubunun Phasianiadae ailesinin Francolinus türünden kuşların ortak adı olan ve kekliği 
andıran turaç kuşlarının, uzunlukları 25-40 cm civarındadır, iri gagaları, güçlü bacakları ve çoğunlukla 
kahverengi tüyleri olan bu kuşların erkeklerinin bacaklarında mahmuz bulunur. Dişileri erkeklere göre 
soluk renklidir. Asya’da ve Afrika’da yaşarlar. Türkiye’de de gittikçe soyu tükenmeye yüz tutan bu türler, 
Akdeniz’deki Tarsus Okaliptüs Ormanı Turaç Koruma ve Üretme Alanında ve yine Tarsus Karabucak’ta 
Tarsus Üretme istasyonunda özel olarak korunup üretilmektedirler. 
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Toros kurbağası (Rana holtzi), Ranidae familyasından ortalama boyları 6 cm ile 7.5 cm arasında deği-
şen endemik bir kurbağa türüdür. Ayrıca dünyada ötmeyen tek kurbağa türü de toros kurbağasıdır. Yal-
nızca Orta Toroslar’da bulunan Bolkar Dağlarındaki Çiniligöl (2600 m.) ve Karagöl’de (2500 m.) yaşadığı 
sanılırken, 2007 yılında yapılan bir araştırma ile bu dağın yaklaşık 3000 m. yüksekliğinde Eğrigöl mevkiin-
de de yaşamakta olduğu ilk kez tespit edilmiştir. Toros kurbağalarının yaşam alanı çok dardır, bu nedenle 
soyları tehlikeye girmeye açıktır.

   

İlimizde sıkça Toros dağlarında görülen Kızıl Şahin, orta boylu ve geniş kanatlı bir yırtıcıdır. Kanat 
teleklerindeki siyah çerçeve ve kızıl rengiyle kolayca tanınır. Alacalı, açık renkleri, uçarken veya tüneme 
halinde rahatça ayırt edilebilir. Yırtıcı kuşlar içerisinde manevra kabiliyeti en iyi olan kuş türüdür, dalışa 
geçtiği an saatte 320km/s gibi mükemmel bir hıza ulaşır. 

Kargıcak Boğazı’nda, hayvancılıkla uğrasan yörüklerin alana geldikleri dönemlerde (ayni anda sayı-
lan en fazla birey 24) kalabalık Kızıl akbaba (Gyps fulvus) grupları gözlenmektedir. Yaz sonunda Ovacık 
yarımadasının sarp kayalıklarında Ada doğanına (Falco eleonorae), üreme döneminde Tisan Sazlığı’nda 
(kaybolmak üzeredir) ve Dana Adası kıyılarında küçük Angit (Tadorna ferruginea) sürüleri görülmektedir. 
Yaz ziyaretçilerinden Küçük akbaba (Neophron percnopterus) Boğsak- Aydıncık arasında barınmaktadır.

Yayılış ve Ekolojik Özellikleri Akdeniz ve Karadeniz Dağları’nda yayılış gösteren bir tür olan Yaban 
Keçisi, av hayvanlarının en vahşi ve ürkeğidir. Hiç bir hayvanda olmayan seziler yaban keçisinde toplan-
mıştır. İldeki yaban hayatı koruma sahalarında yalnız Çamlıyayla / Cocak-Cehennem Deresi Dağ Keçisi 
koruma sahası av turizmine açılmıştır. 

Deniz faunası:

İlimizde bulunan Mersin merkeze bağlı Kazanlı sahili, Erdemli İlçesi Alata kumsalı, Silifke İlçesi Göksu 
Deltası ve Anamur sahili ağırlıklı iribaş deniz kaplumbağası olmak üzere her iki tür deniz kaplumbağası 
için (Caretta caretta ve Chelonia mydas) önemli üreme kumsallarıdır

Mersin İli, Anamur İlçesi civarında Kiliya kolonisi olarak adlandırılan, Türkiye sahillerinde bilinen en 
kalabalık ve sürekli üreyen tek Akdeniz foku (Monachus monachus) kolonisinin çok önemli bir bölümü 
bu alan içinde barınmaktadır. 

Kızılliman Burnu’nun iki yanında ve Aksan Adası civarında yıl boyunca gözlenebilen 5–6 bireylik bir 
şişeburunlu yunus (Tursiops truncatus) ailesi bulunmaktadır. 

Anamur ve Kızıliman Burnunda görülen deniz canlıları arasında Risso yunusu (Grampus griseus), Cuvier 
yunusu (Ziphius cavirostris); ayrıca sürü halinde Uzun balina (Balenoptera physalus) görülmektedir.

Dana Adası ve Beşparmak Adası civarında ve dik yalıyarların uzantısı olan infralittoral zonda tehlike 
ve tehdit altında türler arasında sıralanan uzundikenli denizkestanesi (Centrostephanus longispinus), Tri-
ton (Charonia tritonis) yaygın olarak görülebilmektedir. Yumuşak zeminli infralittoral zonda ve özellikle 
Cymodosea nodosa çayırları içinde Pina (Pinna nobilis), Deniz Kulağı (Tonna galea) ve Denizatına (Hip-
pocampus ramulosus) rastlamak mümkündür. Deniz çiçeklilerinin son bulduğu Infralittoral zonun derin 
sınırından (~33m) itibaren dal süngerlerden Axinella cannabina ve Axinella polypoides görülebilmektedir. 
Kuşlardan Boz yelkovan (Calonectris diomedea) açık denizde, Tepeli Karabatak (Phalacrocorax aristotelis) 
kayalık kıyılarda ve özellikle Dana adası ve Beşparmak adasında görülmektedir. Kayalık infralittoralde 
hassas türlerden denizkestanesi (Paracentrotus lividus), Karavida (Scyllarides latus) Orfoz (Epinephelus 
marginatus) Eskina (Umbrina cirrosa) sıkça görülmektedir. Bölge Doğu Akdeniz’de Orkinos balığının üre-
me alanının doğu sınırında yer aldığından özellikle Mayıs-Temmuz arası kalabalık sürülere rastlamak 
mümkündür.

Aydıncık adaları olarak bilinen Gilindire adaları, Ada martısının (Larus audouinii)Doğu Akdeniz’deki 
sayılı üreme alanlarından biridir. 

Yüzlegin sığ olduğu alanlarda infralitorral bölge sağlıklı ve gür deniz çayırları (Posidonia oceanica) ile 
kaplıdır. Çayır içinde, infralittoralin alt sınırına doğru 20–30 metrelerde Denizatına (Hippocampus ramu-
losus), ve bölgeyi kışlama amaçlı kullanan Yeşil Deniz kaplumbağalarına rastlanmaktadır.

Kayalık infralittoralde hassas türlerden denizkestanesi (Paracentrotus lividus), Karavida (Scyllarides 
latus), Orfoz (Epinephelus marginatus) Eskina (Umbrina cirrosa) sıkça görülmektedir. Bölge Doğu Akde-
niz’de Orkinos balığının üreme alanının doğu sınırında yer aldığından özellikle Mayıs-Temmuz arası kala-
balık sürülere rastlamak mümkündür.

 Akgöl’de yılan balığı (Anguilla anguilla), haskefal (Mugil cephalus), Karabalık (Glarias lazera) ve sazan 
(Cypinus carpino) avlanmaktadır. Paradeniz’den ise çipura (Sparus aurata), deniz levreği (Dicentrachus 
labrax), sinagrit (Dentex dentex), sivriburun (Cantharus lineatus), karagöz (Diplodus vulgaris), melenur-
ya (Oblada meleruda), sarıgöz (Diplodus sargus), çizgili mercan (Lithognatus mormyrus), mercan (Pagrus 
pagrus) avlanmaktadır.

Taşucu Körfezi, Türkiye kıyılarının en doğuda bulunan Akdeniz Foku (Monachus monacus) topluluğu-
nu barındırmaktadır. Yunus türleri de özellikle kışın kıyılarda görülmektedir.

Göksu Deltasında 633 adet omurgalı ve omurgasız tür tespit edilmiştir. Delta kuşbilimsel (ornitolojik) 
önemi açısından Akdeniz ve Avrupa’nın en önemli sulakalanlarından biri olarak kabul edilir. 450 türden 
oluşan Türkiye kuşlarının 328’i Göksu Deltasında görülmektedir. Sazhorozu (Porphyrio porphyrio) Göksu 
Deltası’nın sembolü olmuş ve kuş gözlemcileri tarafından sürekli izlenen bir türdür. Göksu Deltası ve onu 
çevreleyen tepeler çok çeşitli ve çok yoğun bir sürüngen populasyonu barındırır. Ayrıca Göksu Deltası, 
Türkiye kıyılarında belirlenmiş 17 deniz kaplumbağası üreme alanından birisidir. 
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Göksu Deltasının çok farklı beslenmeleri nedeniyle böceklerin besin zinciri içerisinde çok önemli bir 
yeri vardır. Deltada 10 takıma bağlı 99 familyaya ait tanısı yapılan 215 tür bulunmuştur. Göksu Deltası’n-
da; Gece Kurbağası (Bufo viridis), Ova Kurbağası (Rona ridibunda), Toprak Kurbağası (Pelobates syriacus) 
ve Ağaç Kurbağası (Hyla savignii) olmak üzere 4 tür kurbağa tespit edilmiştir.

              

NİĞDE’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ1, Emin GÜR2 (Orman Mühendisi)

1Niğde Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Biyoloji Bölümü

2Niğde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü 

ÖZET

Ekosistem, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalardan oluşan canlılar ve ortamıyla bir bütündür. Bu 
parçalardan birinin çıkarılması veya müdahale edilmesiyle bütün ekosistem zarar görür. Böyle bir ortam-
da yaşayan canlılar ve onların çeşitliliğinin derecesini ifade etmek için daha çok “ Biyolojik Çeşitlilik” tanı-
mı kullanılmaktadır. Tür Çeşitliliği, Genetik çeşitlilik ve Ekosistem çeşitliliği ile birlikte düşünülmektedir.

Asırlardır insanoğlunun doğayı katletmesi, Niğde içinde geçerlidir. Yakacak ağaç kesimi, aşırı otlatma, 
bilinçsiz sulama gibi sebepler başta olmak üzere, çeşitli yollarla Niğde doğası tahrip edilmiştir. Dünya 
üzerinde sadece Niğde de bilinen bazı bitki türlerin bugün arandığında ulaşılmaktadır. Muhtemelen aşırı 
ve bilinçsiz otlatma nedeniyle tüketilmiştir. Türkiye de özellikle bitkiler açısından endemizm merkezi 
konunda olan Bolkarlar ve Aladağlar başta olmak üzere, henüz bilim dünyasına tanıtılmamış, bitki ve 
hayvan türlerin bulunması çok yüksek ihtimaldir.

Bilindiği gibi ülkelerin biyoçeşitliliği ve bu çeşitliliğin zengin yada fakir olması günden güne önem 
kazanmaktadır. Hatta ülkeler biyoçeşitliliğin azalmaması ve korunması için ulusal ve uluslar arası düzey-

lerde birtakım ilişkilere girmekte ve sözleşmeler imzalamaktadırlar. Biyoçeşitlilik konusunda bilinen en 
etkili sözleşme “Rio Sözleşmesi”dir. “ Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” olarakta bilinen sözleşme, Brezil-
yanın Rio kentinde 1992 yılında yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansında imzaya açılmıştır. Türkiye, 
bu sözleşmeye 1996 yılında taraf olmuştur. Sözleşmede ağırlıklı olarak biyolojik çeşitlilğin korunması ve 
sürdürebilir kalkınma hedeflenmiştir.

İlimiz coğrafi konum nedeniyle flora ve fauna açısından zengindir. Ulukışla ilçemiz sınırları içerisinde 
bulunan Bolkar Dağları’nın zirvesinde yer alan Karagöl ve Çiniligöl’de yaşayan Toros Kurbağası Türki-
ye’de endemik olup; sadece bu küçük buzul göllerinde bilinir. Yine Bolkarlar’da yaşayan Yünlü Kayauyuru 
ve halk arasında ‘arısıpası’ denen küçük bir böcekçil türü Türkiye’de endemik türüdür.

Aladağlar Milli Parkında tehlike altındaki 33 endemik bitkinin Önemli Doğa Alanları kriterlerine uygun 
hayvan kriterleri arasında ; 2 endemik kelebek türü, 2 iç su balığı, birer çift yaşamlı ve sürüngen türü ile 
nesli tehlike altındaki 14 kuş ve 5 memeli türü/alttürü yer alır.Alanda flora bakımından toplam 101 ende-
mik takson ve tehlike altındaki takson 68 (66 endemik) bulunmaktadır.

Önemli doğa alanları kapsamında ilimizde Demirkazık Dağı’nda yaban keçileri (Capra aegagrus)  bu-
lunmaktadır. 2011-2012 envanter çalışmalarında 2517 adet Yaban keçisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: biyolojik çeşitliliği, flora, fauna

GİRİŞ

NİĞDE’NİN ÖNEMLİ DOĞA ALANLARI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKI VE DEMİRKAZIK YHGS

54.254 Ha.lık alanın; 31358 hektarı Kayseri ilinde, 11702 hektarı Adana ilinde ve 11464 hektarı Niğde 
ili sınırları içerisinde kalan Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İlimiz Ça-
mardı İlçesi sınırları içinde olup 18.674  ha’lık sahayı kaplamaktadır.

Demirkazık Dağı’nda bulunan yaban keçilerinden dolayı 1988 yılında 49069 ha lık alan Demirkazık 
Dağı Yaban Keçisi Koruma ve Üretme Sahası olarak tefrik edilmiştir. Sahanın bir bölümü, 1995 de Milli 
Park a ayrılmıştır. Saha içerinde bulunan yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinde Yaban Hayatı Geliştir-
me Sahası dışına çıkartılma çalışmaları sonucunda, 07.09.2005 tarih ve 2005/ 9453 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 18674 Ha lık alan Demirkazık YHGS olarak tefrik edilmiştir.

Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yaban keçileri (Capra 
aegagrus)  bulunmaktadır. Yaban keçilerine ait yıllar itibariyle envanter çalışmaları aşağıdaki tabloda be-
lirtilmiştir.

-Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan Yaban Keçileri Envanter sayımlarında;

Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
S a y ı m 
(Adet) 1446 2081 2219 2633 1868 2033 2224 2517

BOLKAR DAĞLARI

Bolkar Dağları, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeler arasında ve Niğde ( Ulukışla), Adana (Pozantı), Kara-
man (Ayrancı), Konya( Halkapınar), Mersin(Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus) il sınırlarında yer alan Orta Toros-
lar’ın oluşturduğu, 389000 ha’lık alanıyla büyük bir dağ grubudur. Yaz ortalarına kadar büyük bir kısmı 
karlarla kaplı olan Bolkarlar’ın daha yüksek kısımlarında buzullar ve küçük buzul gölleri yer alır. Bunlar-
dan Ulukışla’nın güneybatısında Yer alan Karagöl ve Çinigöl’de tek nokta endemiklerimizden ve nesli 
yok olmaya yüz tutmuş Toros Kurbağası ( Rana macrocnemis holtzi) yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. 
Alan, bitkiler ve kurbağaların yanı sıra değişik gruplardan çok sayıda hayvan türünün yaşamı için de çok 
önemli bir bölgedir.
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NİĞDE’NİN ENDEMİK TÜRLERİ

Delphinium nydeggeri:Familyası Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller). IUCN Kategorisi:EN.Lokal ende-
mik.Çamardı’nın doğusunda,1600-1700 m’de yayılış gösterir.

Papaver triniifolia:Familyası Papaveraceae-Gelincik,Endemik. Mazmılı Dağı (Çamardı)’nda 1700-
1900 m’de serpantin kayaçlar arasında,dik yamaçlarda hayat bulmuştur.

Thurya capiata: Familya caryophyllaceae-Karafilgillerden.IUCN Kategorisi:VU.Endemik, Mazmılı Dağı 
(Çamardı)’nda 2000 m ve Bolkar Dağları’nda Maden Köyü’nün üst kesimleri yüksekliklerde bulunur.

Minuartia leucocephala:Familya caryophyllaceae-Karafilgillerden.Endemik.Aladağlar ve Bolkar-
lar’da, taşlık yamaçlarda sıkça görülür.

Saponaria prostrara ssp. Prostrata:Familya caryophyllaceae-Karafilgillerden.Endemik .Aladağlar 
Endemik. Niğde civarında oldukça yaygındır.

Silene caryophylloides ssp. Stentoria:Familya caryophyllaceae-Karafilgillerden. Endemik.Emli Vadi-
si’ndeki gibi 1600-2100 m’de yer alan kayalıklarda görülür.

Silene nuncupanda:Familya caryophyllaceae-Karafilgillerden. Endemik.Niğde Bolkar Dağı, Kızılte-
pe’de kayalık  alanlarda 2000-2900 m arasında yayılış gösterir.

Paronychia davisii:Familyası Illecebraceae IUCN Kategorisi:EN.Endemik.Bolkarlar’da taşlık yamaçlar 
ve bayırlarda yaklaşık 2200 m’ye kadar yayılış gösterir.

Bornmuellera glsbrascens:Familyası Brassıcaceae-Hardalgillerden.IUCN Kategorisi:EN. Endemik;-
Yurdumuzda sadece Niğde’de Mazmılı Dağı eteklerinde bulunur.

Alyssum masmenaeum:Familyası Brassıcaceae-Hardalgillerden.IUCN Endemik. Çamardı, Mazmılı 
Dağı,1700-2000 m’lerde serpantin kayalarda yetişir.

Alyssum oxycarpum:Familyası Brassıcaceae-Hardalgillerden.IUCN IUCN Kategorisi:CR. Endemik. 
Mazmılı Dağı(Çamardı) etekleri, 1800-2200 m’lerde kayalık yamaçlarda, toprak yığınları arasında yetişir.

Alyssum peltarioides ssp. Peltarioes:Familyası Brassıcaceae-Hardalgillerden. Endemik.Kayalık ya-
maç ve eteklerde 2000-3500 m’lerde (Mazmılı Dağı(Çamardı)’nda 2000 m’lerde ) yetişir.

Draba acualis:Familyası Brassıcaceae-Hardalgillerden. IUCN Kategorisi:VU. Endemik. Bolkar Dağla-
rı’nda Meydan Yaylası- Karagöl arasında, 2200-2500 m’deki kayalıklarda,kayalar üzerinde görülür.

Alchemilla holcycla:Familyası Rosaceae-Gülgillerden.Endemik.Üçkapı Dağı’nda 1400-2000 m yük-
sekliklerde sulak alanlarda yayılış gösterir.

Alchemmilla paracompactilis:Familyası Rosaceae-Gülgillerden.Lokal endemik.Bolkar Dağları, Ulu-
kışla, Karagöl akarı kenarlarında bulunur.

Astragalus stridii:Familyası Fabaceae-Baklagillerden.Keven-Geven:IUCN Kategorisi: CR.Lokal Ende-
mik. Aladağlar’da Narpuz Vadisinde 2800-3000 m’lerde toplanmıştır.

Vicia alpestris ssp. Hypoleuca:Familyası Fabaceae-Baklagillerden.Endemik.Bolkar Dağları ve Ala-
dağlar’ın yüksek kesimlerinde hayat bulur.

Ebenus cappadocica-Bozkır Mor Geveni:Familyası Fabaceae-Baklagillerden.Endemik IUCN Kategori-
si:NT.Endemik.Çukurbağ köyü-Emli Vadisi(Çamardı) arasında bozkır arazide yoğunlaşır.

Bubleurum lophocarpum:Familyası Apıaceae-Maydanozgillerden.IUCN Kategorisi:NT. Endemik.
Doğu Akdeniz elementi.Çam ormanları,kayalık alanlarda 500-1300 m’lerde yetişir.

Gentiana boissieri:Familyası Gentıanaceae-Kantarongillerden.IUCN Kategorisi:VU. Lokal endemik.
Ulukışla’da Bolkar Dağları’nın yüksek kesimlerinde, nemli ve çayırlık alanlarda ve özellikle Karagöl civa-
rında 2400-2700 m’lerde kireçtaşı üzeninde yetişir.

Convolvulus assyricus:Familyası Convolvulaceae-Sarmaşıkgilleden. Endemik.Bolkarlar ve Aladağ-
lar’da bulunur.

Centaurea aladagensis:Familyası Asteraceae-Yıldızçiçeğigillerden.IUCN Kategorisi:EN. Endemik.Niğ-
de’de çok sınırlı alanlarda yetişir ve Mazmılı Dağı(Çamardı) eteklerinde belli bir yerde mevcuttur.

Centaurea antitauri:Familyası Asteraceae-Yıldızçiçeğigillerden.IUCN Kategorisi:VU. Endemik. Maz-
mılı Dağı (Çamardı) etekleri (1700-2200m)gibi kayalık dağlarda,orman açıklarında ve altlarında yetişir.

Centaurea chrysantha:Familyası Asteraceae-Yıldızçiçeğigillerden. IUCN Kategorisi:CR .Lokal ende-
miktir. ÇamardıEmli Vadisi girişi(1700m), Yalak deresi’nin kuzey yamaçları(1800m) taşlı yamaçlarda yeti-
şir.

Centaurea mucronifera:Familyası Asteraceae-Yıldızçiçeğigillerden.Endemik.Özellikle Aladağlar’da 
ve Bolkarlar’da yaygın şekilde görülür.

Cousinia cirsioides: Familyası Asteraceae-Yıldızçiçeğigillerden.IUCN Kategorisi:VU.Lokal endemik.
Çukurbağ Köyü(Çamardı) üst kesimleri ve Arpalık etekleri (1500-1800m)’nde bozkırda taşlık ve meralar-
da yetişir.

Erigeron cilicicus:Familyası Asteraceae-Yıldızçiçeğigillerden.Endemik.Aladağlar ve Bolkar Dağları’n-
da 2600-3200 m’lerde rastlanır.

Achillea teretifolia:Familyası Asteraceae-Yıldızçiçeğigillerden. Endemik.Bolkarlar’da ve Aladağlar’da 
geniş yayılış gösterir.

Omphalodes luciliae ssp. Cilicica:Familyası Boragınaceae-Hodangillerden.IUCN Kategorisi:NT. En-
demik; Aladağlar ve Bolkarlar’da 2000-3000 m’ler arasında yetişir.

Marribium globosum ssp. Micranthum:Familyası Lamıaceae-Ballıbabagillerden.IUCN Kategorisi:NT.
Endemik.  Aladağlar ve Bolkarlar’ın yüksek kesimlerinde 800-2500 m’de bulunur.

Salvia potentillifolia:Familyası Lamıaceae-Ballıbabagillerden.IUCN Kategorisi:NT. Endemik.Bolkarlar 
ve Aladağlar’da yetişmektedir.

Verbascum campestre:Familyası Scrophuşarıaceae-Sıracaotugillerden.IUCN Kategorisi:CR. Endemik.
Bozkırlar ve kurak alanlarda 850-1400 m yükseklikler arasında yayılış gösterir.

Acanthus dioscoridis var. Perringii:Familyası Acanthaceae-Ayıpençesigillerden.IUCN Kaetgorisi: VU. 
Endemik.  1300-1500 m’de Mazmılı Dağı eteklerinde, tarla kenarlarında görülür.

Michauxia tchihatchewii:Familyası Campanulaceae-Çançiçeğigillerden.IUCN Kategorisi:NT. Ende-
mik. Aladağlar’da ve özellikle Emli Vadisi girişinde, kayalar üzerinde 1700-2000 m arasındaki yükseklik-
lerde görülebilir.

Asphodelina prizmatocarpa:Familyası Lılıaceae-Zambakgillerden IUCN Kategorisi:VU. Endemik.
Mazmılı Dağı(Çamardı)’nda 1900 m’lerde yetişir.

Muscari massayanum-Arapotu:Familyası Lılıaceae-Zambakgillerden IUCN Kategorisi:NT. Endemik.
Mazmılı Dağı(Çamardı) eteklerinde ve Koçak-Elmalı köyleri (Ulukışla)arasındaki tepelerde yetişir.

Veronica tauricola: Lokal endemik; Aladağlarlar’da, Emli Boğazı,Narpuz Vadisi’nde Ve Yaylak Dere-
si’nin üst kesimlerinde yetişir.

Lamium eriocephalum subsp. Eriocephalum:Lokal endemik; Aladağlar ve Bolkarlar’ın  2100-3000 
m’lerinde görülür.

Morchellaceae: Halk arasında «Kuzu Göbeği» veya «Göbelek» olarak bilinen ve lezzetli olan Morc-
hella conica ve M.esculanta türlerinde şapka çapı 4-8 cm’dir.

Terfezıaceae:Halk arasında «Domalan» denen lezzetli Terfezia leonis türü bilinir.

Polyporaceae:Familyası Polyporaceae.Niğde’de Fomes fomentarius-Kav Mantarı; Laetiporus sulphu-
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reus -Kükürt Mantarı, Polyporus squamosus-Süs Mantarı ile temsil edilir.

Timmia bavarica:Familyası Tımmıaceae karayosunları ve ciğerotlarındandır.Bitkiler üstü parlak yeşil 
renkli, altı kahverengimsi yoğun tüylü, gevşek kümeler oluştururlar. Bu tür dağların yüksek kesimlerin-
de, kalker ana kayaya sahip, gölgeli habitatlarda toprak üzerinde ya da kaya çatlakları arasında bulunan 
nadir bir türdür.

Tortella tortuosa:Familyası Pottıaceae. Rengi sarımsı-yeşilden yeşile kadar değişir.Bazen geniş,yas-
tık biçimli küme ve yığınlar halinde bulunur.

Hypnum cupressiforme:Familyası Hypnaceae.Açık veya koyu yeşil renkte örtüler oluşturan farklı 
boyutlarda olan bir bitkidir.

Pleurozium schreberi:Familyası Hypnaceae.Açıkyeşil veya sarımsı yeşil renkte,gevşek örtüler oluştu-
rarak 12 cm’e kadar boylanabilirler.

Yusufçuklar ve Kızböcekleri

Libellula pontica:Familyası Lıbellulıdae-Yusufçuklardandır.IUCN Kırmızı Liste:NT. Niğde’de Çamardı 
civarından kaydı vardır.

Gündüz Kelebekleri:

Parnassius (s.str.) apollo:Familyası Papılıonıdae-Kuyruklu Kelebeklerdendir. Koruma altındaki kele-
beklerdendir. (IUCN:VU)

BALIKLAR

Aphanius anatoliae-Anadolu Dişlisazancığı,Yosunbalığı:Niğde’de Akkaya Barajında kaydedilmiştir.

Pseudophoxinus anatolicus-Yağbalığı:IUCN Kırmızı Liste:EN. Akkaya  Barajı ve Bahçeli Göleti’nden 
rastlanmıştır.

Rana macrocnemis-Uludağ Kurbağası:Familyası Ranıdae-Su Kurbağasıgillerden.Sadece Bolkarlar’da 
kenarı çayırlık yüksek(2500-2600 m’de) dağ göllerinde sudan fazla ayrılmadan  yaşayan ve bu türe dahil 
endemik bir alttürü(Rana macrocnemis holtzi-Toros Kurbağası), bazı otörler ayrı tür olarak kabul edilir(I-
UCN:CR.)

Montivipera xanthina-Şeritli Engerek:Familyası Engerekgillerden.IUCN Kırmızı Liste:CR.Dağlık böl-
gelerde, ormansız ve taşlık yamaçlarda yayılır. 2000 m yüksekliğe kadar rapor edilmiştir.

KUŞLAR

Pelecanus crispus-Tepeli Pelikan:Familyası pelikangillerden.IUCN Kırmızı Liste:VU.  Niğde’de  Akka-
ya Barajı’nda zaman zaman 50-60 bireylik gruplar halinde görülür.

Oxyura leucocephala-Dikkuyruk:Familyası Ördekgillerden.IUCN Kırmızı Liste:EN

Aquila helica-Şah Kartal-Familyası Atmacagillerden.(IUCN Kırmızı Liste VU):

Aquila clanga-Büyük Orman Kartalı: Familyası Atmacagillerden.IUCN Kırmızı Liste VU) 28.04.2004 
‘te Demirkazık’tan Fransızlarca  gözlenmiştir.

KAYNAKLAR

ANONİM, 2012

http://www.milliparklar.gov.tr/DKMP/mp/aladaglar

KARATAŞ A., KARATAŞ A., SÖZEN M. “ Aladağlar’dan Bolkarlar’a Niğde’nin Biyolojik Çeşitliliği” (El Kitabı), 
Hamle Gazetecilik ve Matbaacılık, 2008 Niğde 

OSMANİYE İLİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Müdürlüğü, Osmaniye Şube Müdürlüğü

(osmaniye@ormansu.gov.tr )

ÖZET

Bundan aşağı yukarı 65-70 milyon yıl önce Güneydeki kıtaların (Afrika’nın) kuzeyde Avrupa ve Asya’yı 
sıkıştırması ile, Alp kıvrımları ve bununla ilişkili olarak güneyde Toros ve kuzeyde Kuzey Anadolu dağ 
dizileri meydana gelirken, Anadolu’nun tümü yaklaşık 1000 m kadar yükselmiş ve çukur hale gelen iç 
kısmında (ortasında) büyük bir iç deniz oluşturmuştur. 

Bu yapı sonucu Anadolu’nun batı ve doğu kesimler arasındaki bağlantı içdenizin kuzeyinden geçen 
bugünkü Sinop civarına denk olan bölgesinde (Paphlagonicus) Kuzey Anadolu dağlarıyla ve güneyinde 
yeralan bugünkü Toros silsilesi aracılığıyla, karasal fauna ve flora bağlantıları sağlanmıştır. Yalnız bu böl-
gelerin hem yüksek hem dar olmaları ve zoocoğrafik açıdan oldukça yetkin bir engel oluşturmaları nede-
niyle, fauna ve flora elemanlarının geçişleri ve karışımları büyük ölçüde sınırlanmıştır. 

Bunların dışında daha sonra oluşan Anadolu diyagonali (yani Amanoslar’dan başlayarak kuzeye doğru 
devam eden Binboğa dağları, Munzur dağları, Kargapazarı ve Palandöken dağları, Allahuekber dağları-
nın oluşturduğu set) özellikle yüksek rakımlardan pasif olarak ya da aktif olarak geçemeyen türler için 
hemen hemen tam bir yalıtım sağlanmıştı. 

Tüm bu çalışmalarda batı ile doğunun en büyük yalıtım hattının “Anadolu Diyagonali” denen, Ağrı’da 
Mergezer dağlarından başlayarak, Palandökenler’den, Munzurlar’dan ve Binboğa dağlarından, Amanos 
dağlarına kadar uzanan silsilenin oluşturduğu hat olduğu anlaşılır. Bu ayırım birçok hayvan ve bitki türü 
için, Eremiyal ve Afrika elemanları ile, Avrupa, bir anlamda, boreal elemanların ayırım hattıdır (Demir-
soy,1994a). Pleistosen’in bir buzul döneminde Akdeniz’in su düzeyi oldukça düştüğü için Hatay ile yeni 
oluşmakta olan Ceyhan ve Seyhan nehirleri arasında tatlısu bağlantısı kurulmuş ve bu yolla Mezopotam-
ya elemanlarının bir kısmı buraya geçebilme olanağını bulmuşlardır. Keza Filistin’e kadar olan çöküntü 
boyunca da bir yayılma gerçekleşmiştir (Demirsoy,1994b).

İlimiz sınırları içerisinde bulunan Amanos Dağları, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı ve Ceyhan Nehri bir-
çok bitki ve hayvan türünü barındırmaktadır. İlimizde, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ulusal 
mevzuat gereği, biyolojik çeşitliliğin temel bileşenleri olan türlerin ve yaşam ortamlarının korunması 
çerçevesinde tür bazında yapılacak çalışmalarla nesli tehdit altında bulunan ve/veya risk altında olan 
endemik bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik tür eylem planlarının yapılması büyük önem arz 
etmektedir.

Anahtar sözcük; biyolojik çeşitlilik, flora, fauna

1.FLORA

Amanos Dağları, bitki coğrafyası açısından holarktik flora bölgesi içinde, Doğu Akdeniz bölümünde 
bulunmaktadır. Jeobotanik açıdan bölge Akdeniz sert yapraklı ormanları olarak tanımlanmıştır. Bölgede 
dikey yönde üç farklı vejetasyon kuşağı yer almaktadır.

Maki Kuşağı : 700-800 metreye kadar çıkan kızılçam (Pinus brutia) ormanların tahribiyle oluşmuş se-
konder bir vejetasyon zonudur. Hakim bitki türleri Quercus coccifera, Myrtus communis, Phillyrea lati-
folia, Pistacia terebinthus, Calicotome villosa, Erica manipuliflora, Cotinus coggyria, Cistus ssp., Smilax 
aspera, Clematis cirrhosa ve Cercis siliquastrum dur.

 Türkiye’de çok lokal iki yayılış alanı olan Halep Çamı Kadirli’nin Kızyusuflu Köyü civarında Kızılçamlar 
ile karışık halde görülmektedir.

Orman Kuşağı : Ormanın tahrip olmadığı yerlerde 120 metreden, tahrip olduğu

yerlerde ise maki kuşağının bitiminden itibaren başlayıp ormanın en üst sınırında (1900 m) son bulur. 
Kızılçam ormanları alçak kısımlarda (110 metreye kadar) yer alır. Kızılçamdan sonra çoğunlukla karaçam 
(pinus nigra), meşe (Quercus cerris) ve kayın (Fagus orientalis) bölümünde kayın, meşe, karaçam, sedir ve 
göknar çoğu kez karışık meşçereler oluşturmaktadır.
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Orman Üstü Kuşak : Orman sınırının (1900 m) bitiminden itibaren başlayan, düz ve çıplak alan adı 
verilen, ekstrem iklim koşullarından dolayı ağaç ve çalıların barınamadığı bölgelerdir. Bunlarda genellikle 
yer örtücü bodur çalılar (Acantholimon libanoticum, Astragalus ssp. Asphodeline globifera, asphodelus 
aestivus) ve alpin çayırlar yaygın durumdadır.

TÜBİVES (Türkiye Bitki Verileri Sistemi) kayıtlarına göre ilimizde 443 bitki taksonu vardır. Ülkemiz en-
demik türlerinden 27 familya 67 cins ve 108 bitki türü ilimizde bulunmaktadır. Bu bitki türlerinden 16 
tanesi(Koyurenkli olanlar) sadece Osmaniye’de bulunmaktadır.

Helleborus vesicarius Onobrychis sulphurea var. 
pallida  Verbascum pterocladum(EN)  

Hypecoum trullatum  Potentilla calycina  Chaenorhinum litorale subsp. 
pterosporum

Corydalis tauricola  Alchemilla sciadiophylla  Scutellaria glaphyrostachys
Thlaspi elegans  Alchemilla buseriana    Phlomis linearis  
  Ricotia carnosula Rosularia sempervivum subsp. 

amanensis  
Lamium garganicum subsp. 
nepetifolium  

Arenaria kotschyana subsp. 
kotschyana

Scaligeria capilliflia(EN)  Ballota saxatilis subsp. 
brachyodonta  

  Arenaria acerosa Kundmannia syriaca Stachys amanica
Arenaria drypidea  Johrenia berytea  Stachys sparsipilosa  

Minuartia tchihatchewii  Ferula tenuissima(EN)  Nepeta italica subsp. 
rigidula(EN)

Thurya capitata Ferula amanicola(EN) Nepeta caesarea
Phryna ortegioides Scabiosa kurdica Origanum amanum
Silene inclinata Galatella amani(EN) Satureja amani
Herniaria amoena(EN) Anthemis arenicola var. 

arenicola  
Micromeria cremnophila subsp. 
amana

Hypericum monadenum(EN) Anthemis pungens  Salvia aucheri var. aucheri  
Alcea apterocarpa  Anthemis tinctoria var. 

Virescens(EN) Salvia pilifera

Erodium absinthoides subsp. 
Haradjianii(EN)

Leucocyclus formosus subsp. 
amanicus  Aristolochia brevilabris(EN)

Acer monspessulanum subsp. 
Oksalianum

Tanacetum densum subsp. 
amani

Euphorbia rhytidosperma  

Astragalus distinctissimus Tanacetum haradjanii Euphorbia djimilensis
Astragalus angustiflorus subsp. 
amanus  

Carduus nutans subsp. falcato-
incurvus Alnus orientalis var. pubescens

Astragalus plumosus var. 
akardaghicus  Centaurea lycopifolia  Asperula cymulosa  

Astragalus thiebautii Centaurea antitauri   Galium scabrifolium
Astragalus barbeyanus(EN) Centaurea amanicola  Galium setuliferum
Astragalus commagenicus  Centaurea ptosimopappa  Galium shepardii  
  Astragalus schottianus  Centaurea solstitialis subsp. 

carneola  Galium parvulum  

Astragalus vaginans  Centaurea calcitrapa subsp. 
cilicica  

Cruciata mixta

Astragalus schizopterus Scorzonera lacera Allium gayi
Astragalus campylosema subsp. 
champylosema Campanula haradjanii(EN) Allium flavum subsp. tauricum 

var. pilosum

        Astragalus melanocephalus Cyclamen pseud-ibericum  Allium phanerantherum subsp. 
deciduum  

Glycyrrhiza flavescens Paracaryum amani Allium karamanoglui(EN)

Cicer floribundum Onosma inexspectatum  Fritillaria alfredae subsp. 
glaucoviridis  

Lathyrus laxiflorus subsp. 
angustifolius  Onosma trapezunteum  Fritillaria elwesii  

Trifolium roussaeanum  Alkanna kotschyana Crocus danfordiae

Trigonella kotschyi  Verbascum meinckeanum  Crocus adanensis (EN)
Trigonella rigida  Verbascum eleonorae(EN) Crocus leichtlinii  
Dorycnium pentaphyllum 
subsp. haussknechtii  Verbascum barbeyi  Gladiolus anatolicus  

Coronilla grandiflora  Verbascum amanum  Carex divulsa subsp. coriogyne

Türlerin floristik bölgelere dağılım oranları incelendiğinde Akdeniz’li elementlerin büyük çoğunlukta 
olduğu görülmektedir. Bu durum bölgede Akdeniz ikliminin hakim olduğunu ortaya koyar. Diğer taraf-
tan, Avrupa-Sibirya elementlerinin (Ör: Fagus orientalis) az sayıda olmasına rağmen en güneydeki yayılış 
alanları olduğu için önem arz etmektedir. 

2. FAUNA

Amanos Dağları ülkemizin en zengin faunistik alanları durumundadır. Yaban hayatı bakımından olduk-
ça zengindir. Bölgede karaca, kurt, çakal, yaban domuzu, tilki, sırtlan, kunduz, tavşan, kirpi gibi memeliler 
yanında akbaba, kartal gibi yırtıcı kuşlar ve turna, keklik, bıldırcın gibi kuşlar yaşamaktadır. 

Ormanlarımızda Tavşan, Ördek, Çil Keklik, Bıldırcın, Yaban Domuzu, Tilki, Karatavuk ve Culluk gibi 
hayvan türleri barınmaktadır.

İlimiz sınırları içerisinde Aslantaş Barajından itibaren Adana İl sınırına kadar olan bölgede Ceyhan Neh-
ri üzerinde önemli sulak alan mevcuttur ve ilimiz kuş göç yoları üzerinde bulunmaktadır.(Castabala vadisi 
önemli doğa alanı sulak alan havzasında, Doğa Derneği tarafından gerekli araştırma ve incelemeler yapıl-
mış olup, 153 adet göçmen ve yerli kuş türü tespit edilmiştir. Yapılan gözlem ve incelemeler neticesinde; 
nesli tehlike altında bulunan uluslar arası öneme sahip Alaca Yalıçapkını, İzmir Yalıçapkını ve Gece Balık-
çılı gibi kuşların bu havzada yaşadığı ve ürediği tespit edilmiştir. Korkut Ata Kelebek Gözlem Topluluğu 
tarafından ilimizde 138 kelebek türü gözlemlenmiştir.

Osmaniye’de görülen bazı hayvan türleri şunlardır:

Kuşlar: Küçük Batağan(Tachybaptus ruficollis), Bahri(Podiceps cristatus), Karabatak(Phalacrocorax 
carbo), Küçük Karabatak(Phalacrocorax pygmeus), Ak Pelikan(Pelacanus onocrotalus), Balaban(Botau-
rus stellaris), Küçük Balaban(Ixobrychus minutus), Gece Balıkçılı(Nycticorax nycticorax), Alaca Balıkçıl(Ar-
deola ralloides), Sığır Balıkçılı(Bubulcus ibis), Küçük Ak Balıkçıl(Egretta garzetta), Büyük Ak Balıkçıl(Eg-
retta alba), Gri Balıkçıl(Ardea cinerea), Erguvani Balıkçıl(Ardea purpurea), Kara Leylek(Ciconia nigra), 
Leylek(Ciconia ciconia), Çeltikçi(Plegadis falcinellus), Kaşıkçı(Platella leucordia), Tarla Kazı(Anser faba-
lis), Angıt(Tadorna ferruginea), Fiyu(Anas penelope), Boz Ördek(Anas strepera), Çamurcun(Anas crecca), 
Yeşilbaş(Anas platyrhynchos), Kılkuyruk(Anas acuta),Çıkrıkçın(Anas querquedula), Kaşıkgaga(Anas cly-
peata), Yaz Ördeği(Marmaronetta angustirostris), Elmabaş Patka(Aythya ferina), Pasbaş Patka(Aythya 
nyroca), Arı Şahini(Pernis apivorus), Yılan  Kartalı(Circaetus gallicus), Saz Delicesi(Circus aeruginosus), 
Gökçe Delice(Circus cyaneus), Atmaca(Accipiter nisus), Şahin(Buteo buteo), Kızıl Şahin(Buteo rufinus), 
Büyük Orman Kartalı(Aquila clanga), Tavşancıl(Hieraaetus fasciatus),Küçük Kerkenez(Falco naumanni),-
Kerkenez(Falco tinnunculus),Ala Doğan(Falco vespertinus),Boz Doğan (Falco columbarius),Ada Doğa-
nı(Falco eleonorae),Kınalı Keklik(Alectoris chukar),Turaç (Francolinus francolinus),Bıldırcın(Coturnix 
coturnix),Su Kılavuzu (Rallus aquaticus),Bataklık Suyelvesi(Porzana parva),Bıldırcınkılavuzu(Crex crex),-
Sutavuğu(Gallinula chloropus),Sakarmeke(Fulica atra),Turna(Grus grus),Uzunbacak(Himantopus himan-
topus), Kocagöz(Burhinus oedicnemus), Halkalı Küçük (Cılıbıt Charadrius dubius),HalkalıCılıbıt(Cha-
radrius hiaticula),Akça Cılıbıt(Charadrius alexandrinus),Altın Yağmurcun(Pluvialis apricaria),Mahmuzlu 
Kızkuşu(Vanellus spinosus),Kızkuşu (Vanellus vanellus), Döğüşkenkuş(Philomachus pugnax), Su Çullu-
ğu (Gallinago gallinago), Çulluk(Scolopax rusticola), Kervançulluğu (Numenius arquata), Kızılba-
cak (Tringa totanus),Yeşil Düdükçün(Tringa ochropus),Orman Düdükçünü (Tringa glareola),Dere Düdük-
çünü(Actitis hypoleucos),Karabaş Martı(Larus ridibundus),Küçük Gümüş Martı(Larus canus),Van Gölü 
Martısı(Larus armenicus),Gümüş Martı(Larus cachinnans),Bıyıklı Sumru(Chlidonias hybridus),Ak Kanatlı 
Sumru (Chlidonias leucopterus),İzmir Yalıçapkını (Halcyon smyrnensis), Yalıçapkını(Alcedo atthis), Alaca 
Yalıçapkını(Ceryle rudis)
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Balıklar (Tatlı Sularda)  : Yayın Balığı(Silurus glanis), Sazan(Cyprinus carpio Linnaeus), Aynalı sazan(-
Cyprinus carpio royal ), Tatlı su kefali(Lenciscus), Yılan balığı(Anguilla Anguilla), Bıyıklı balık(Barbus capi-
to ), Sudak(Stizostedion lucioperca), Gök kuşağı balığı(Salmo trutta), Kara balık(Clarias gariepinus), 
Tatlı su levreği, Adi Sazan, İn Balığı, Kaya Balığı                              

Diğer Omurgalılar (Su içi ve su kıyısı) :

Kurbağalar :Su kurbağası(Rana catesbeiana), Magrip kurbağası(Rana avvalis), Çevik su kurbağası(Ra-
na dalmatica), Toprak kurbağası(Pelobates fuscus), Ova Kurbağası(Rana ridibunda)

Sürüngenler: Benekli kaplumbağa(Emys orbicularis), Bataklık kaplumbağası(Mauremy orbicularis), 
Sarı yılan(Elaphe quatuorlineata)

Karasal Omurgalılar :

Kurbağalar : Kırmızılı kurbağa(Bombina bombina) , Sarı kurbağa(Bombina variegata), Ebe kur-
bağası(Alytes obstetricians ), Gece kurbağası(Bufo viridis),Adi kurbağa(Rana pipiens), Ağaç kurbağa-
sı(Hyla arborea) , Yeşil kurbağa( Bufo calimata)

Sürüngenler : Trakya tosbağası(Testudo hermanni), Yunan kaplumbağası(Testudo graeca), Bukale-
mun(Chamaeleo chamaeleo), Hareketli kertenkele(Algyroides marchi), Çit kertenkelesi (Lacerta lepida) 
, Cüce çit kertenkelesi( Lacerta parva), Küçük kertenkele(Lacerta simonyi), Yeşil kertenkele(Lacer-
ta trilineata ), Duvar kertenkelesi(Podarcis muralis), Akdeniz engereği(Vipera ammodytes ), Şeritli Enge-
rek(Vipera xanthina) Sarı engerek(Vipera lebetina)  

Memeliler : Saz kedisi(Felis chaus), Çakal(Canis aureus), Gelincik( Mustela nivalis), Kokarca(-
Mustela putorius), Ağaç sincabı(Sciurus anomalus), Kaya sansarı(Martes foina ), Ağaç sansarı(Mar-
tes martes), Tarla sıçanı(Citellus citellus), Yaban domuzu(Sus scrofa),Firevun sıçanı( Herpestes ich-
neumon), Cırlak sıçan(Cricetus cricetus ), Köstebek (Desmana pyrenaica) , Tilki(Vulpes vulpes), 
Yarasa(Microchiroptera ), Tavşan (Lepus europaeus), Sırtlan(Hyaena hyaena),Karaca(Capreolus 
capreolus),Kurt( Canis lupus)     

Omurgasızlar:

Kelebekler: Aglais (Aglais urticae), Agro türü (Agrodiaetus sp.), Ağaç Esmeri (Kirinia roxelana), Akde-
niz Gelinciği | Akbes (Tomares nogelii nesimachus), Akdeniz Hanımelikelebeği (Limenitis reducta), Ak-
deniz Melikesi (Melanargia wiskotti), Akdeniz Mücevherkelebeği (Chilades galba), Akdeniz Zıpzıpı (Mus-
champia proto), Alıçbeyazı (Aporia crataegi), Amannisa (Melitaea athalia), Anadolu Ateşgüzeli (Lycaena 
asabinus), Anadolu Esmergözü (Plebejus modicus), Anadolu Gelinciği (Tomares nogelii), Anadolu Kara-
meleği (Hipparchia fatua), Anadolu Kızılmeleği (Hipparchia pellucida), Anadolu Melikesi (Melanargia la-
rissa), Anadolu Orakkanadı (Gonepteryx farinosa), Anadolu Turanmavisi (Turanana panagaea), Anadolu 
Yalancıcadısı (Pseudochazara anthelea), Anadolu Yırtıkpırtığı (Nymphalis egea), Anadolu Zıpzıpı (Musc-
hampia proteides), Anadoluzümrütü (Callophrys paulae), Atalanta (Vanessa atalanta), Bahadır (Argynnis 
pandora), Balkankaplanı (Tarucus balkanicus), Benekli Büyük İparhan (Melitaea phoebe), Benekli İparhan 
(Melitaea didyma),Beneklibakırgüzeli (Lycaena phlaeas),Beyaz Çilli Kara Zıpzıp (Pelopidas  thrax),Böğürt-
len Brentisi (Brenthis daphne),Büyük Beyazmelek | Lahanakelebeği (Pieris brassicae),Büyük Boz Zıpzıp 
(Pyrgus alveus),Büyük Esmer (Maniola megala),Büyük İnci (Fabriciana adippe),Büyük Karamelek (Hippar-
chia syriaca),Büyük Morbakırgüzeli (Lycaena alciphron),Büyük Sevbeni (Satyrium ilicis),Cengaver (Argy-
nnis paphia),Cezayir Zıpzıpı (Carcharodus stauderi),Cezayirli İparhan (Melitaea punica),Cüce Zıpzıp (Ge-
genes pumilio),Çayır Esmeri (Maniola jurtina),Çift Kuyruklu Paşa (Charaxes jasius ),Çitlembikkelebeği (Li-
bythea celtis),Çizgili Dağbeyazmeleği (Pieris bryoniae),Çokgözlü Amanda (Polyommatus amandus),Çok-
gözlü Anadolumavisi (Polyommatus crassipuncta),Çokgözlü Balkanmavisi (Aricia anteros ),Çokgözlü 
Esmer (Aricia agestis),Çokgözlü Geraniummavisi (Aricia eumedon),Çokgözlü Güzelmavi (Polyommatus 
bellis),Çokgözlü Küçük Turanmavisi (Polyommatus cornelius),Çokgözlü Lübnanesmeri (Polyommatus al-
cestis),Çokgözlü Mavi (Polyommatus icarus),Çokgözlü Menekşemavisi (Polyommatus thersites),Çokgöz-

lü Rusmavisi (Polyommatus coelestina),Dağ Küçük Beyaz Meleği (Pieris ergane),Dağ Öyklosu (Euchloe 
ausonia),Dev Mavi (Iolana lessei),Dikenkelebeği (Vanessa cardui),Doğu Çayıresmeri (Maniola telmes-
sia),Doğulu Esmergöz (Plebejus carmon),Dumanlı Apollo (Parnassius mnemosyne),Ege Zıpzıpı (Pyrgus 
melotis),Erik Kırlangıçkuyruk (Iphiclides podalirius),Esmerboncuk (Lasiommata maera),Esmerperi (Hy-
ponephele lupina),Gümüşlekeli Esmergöz (Plebejus argus),Güney Kızılmeleği (Hipparchia aristaeus),Gü-
zel Azamet (Colias sareptensis),Güzel inci (Argynnis aglaja),Güzel İparhan (Melitaea trivia fascelis),Güzel 
Sevbeni (Satyrium spini),Hatay’ın Çokgözlü Güzelmavisi (Polyommatus antiochenus),Hataylı İparhan (Me-
litaea collina),Hatmi Zıpzıpı (Carcharodus alceae),Himalaya Mavi Kelebeği (Pseudophilotes vicrama),İ-
dasmavisi | Esmergöz (Plebejus idas),İparhan (Melitaea cinxia),İslibakırgüzeli (Lycaena tityrus),İspanyol 
Kraliçesi (Issoria lathonia),İspanyol Zıpzıpı (Pyrgus armoricanus),Kaplan Kırlangıçkuyruk (Papilio alexa-
nor),Kara Melike (Melanargia syriaca),Karaağaç Nimfalisi (Nymphalis polychloros),Karaağaç Sevbenisi 
(Satyrium w-album),Karagöz (Ypthima asterope),Karagözmavisi (Glaucopsyche alexis),Karamurat (Brin-
tesia  circe),Karanlık Orman Esmeri (Pararge aegeria),Karsandra (Zizeeria karsandra),Kırlangıçkuyruk 
(Papilio machaon),Kızıl Zıpzıp (Spialia orbifer),Kleopatra (Gonepteryx cleopatra),Kutsalmavi (Celastrina 
argiolus),Küçük Beyazmelek (Pieris rapae),Küçük Esmerboncuk (Lasiommata megera),Küçük Esmerperi 
(Hyponephele lycaon),Küçük Zıpzıp Perisi (Coenonympha pamphilus),Küçükateşgüzeli (Lycaena thersa-
mon),Lampides (Lampides boeticus),Levantin Zıpzıpı (Thymelicus hyrax),Lübnan Esmergözü (Plebejus 
nichollae),Mann’ın Beyazmeleği (Pieris mannii),Mavi Zebra (Leptotes pirithous),Mermer Zıpzıpı (Carcha-
rodus lavatherae),Mersin Kızılmeleği (Hipparchia mersina),Mezopotamya Kolotisi (Colotis fausta),Minik 
Sevbeni (Satyrium acaciae),Mozayik Zıpzıpı (Muschampia tessellum),Mücevher Kelebeği (Chilades tro-
chylus),Narinormanbeyazı (Leptidea sinapis),Niyobe (Fabriciana niobe),Nostrodamus (Gegenes nostro-
damus ),Orakkanat (Gonepteryx rhamni),Orman Zıpzıpı (Ochlodes sylvanus),Ormanfistosu (Allancastria  
cerisyi cerisyi),Paslı Zıpzıp (Erynnis tages),Sarı Antenli Zıpzıp (Thymelicus sylvestris),Sarı Azamet (Colias 
croceus),Sarı Lekeli Zıpzıp (Thymelicus acteon),Sarıbandlı Zıpzıp (Pyrgus sidae),Sevbeni (Satyrium abdo-
minalis),Siyah Antenli Zıpzıp (Thymelicus lineolus),Step Yalancıcadısı (Pseudochazara mniszechii),Sultan 
(Danaus chrysippus),Suriye Zıpzıpı (Muschampia nomas),Şark Zıpzıpı (Carcharodus orientalis),Şeytancık 
(Cigaritis acamas),Turan Yalancıcadısı (Pseudochazara telephassa),Turuncusüslü (Anthocharis cardami-
nes),Türkistan İparhanı (Melitaea arduinna),Yalancı Apollo (Archon apollinus),Yalancı Beyazmelek (Pieris 
pseudorapae),Yeni Benekli Melek (Pontia edusa),Yırtık pırtık (Nymphalis c-album),Zeytuni Zıpzıp (Pyrgus 
serratulae),Zümrüt (Callophrys rubi)
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KONYA (TÜRKİYE) İÇİN ENDEMİK BİR BİTKİ TÜLÜŞAH’I
(RHAPONTİCOİDES İCONİENSİS) KORUMA ÇALIŞMALARI

Doç.Dr. Osman Tugay*, Prof.Dr. Mecit Vural, Prof.Dr. Adil Güner, Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul, 

*Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, Kampus, Selçuklu / Konya

Tülüşah ilk defa 1980 yılında Konya ilinin Bozkır-Seydişehir arasından keşfedilerek 1981 yılında bilim 
dünyasına Centaurea iconiensis adıyla tanıtıldı. Ülkemizin en çok tür içeren familyası olan Compositae 
(Asteraceae) familyasının Centaurea cinsi içerisinde olan bitki adını Konya’nın Roma dönemindeki adı 
olan İconium’dan almıştır. Bitki çok yıllık, 1-2 m boyunda, yaprakları tüysü yapıda, dallanmış çok sayıda 
gösterişli sarı çiçekleri olan endemik bir türdür. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre bitkinin IUCN teh-
like kategorisi CR (Çok Tehlikede)’dir. 1983 yılında Karaman, Madenşehri (Binbirkilise) Köyü’nde bitkinin 
ikinci bir yayılış alanı bulundu. Bölgede “Gaşak” Türkçe adıyla bilinen bitki 2000’li yıllarda defalarca ta-
rafımızdan aranmasına rağmen bulunamadı. Bitkinin gövdesinin hayvan çardakları ve ahır tavanlarında 
su geçirmesini önlemek için bilinçsiz kullanılması sebebiyle bölgede yok olduğu kanısına varıldı. 2003 yı-
lında bitki yeni bilimsel veriler ışığında Rhaponticoides cinsine aktarılarak Rhaponticoides iconiensis adını 
aldı. Bozkır-Seydişehir arasında tarıma açılarak kurutulmuş Suğla Gölü’nün kuzey kısımlarında bulunan 
tip lokalitesi kanal yapım çalışmaları sırasında büyük zarar görerek bitkinin hayatı büyük ölçüde tehlikeye 
girdi. İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı desteği ile Selçuk Üniversite-
si ve Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile başlatılan proje kapsamında daha önceden topladığımız tohum-
lardan elde edilen fideler bölgedeki köylüler, çeşitli devlet kuruluşları ve ulusal basın yayının katıldığı 
bir törenle bitkinin doğal yayılış gösterdiği alanlarda yapılan koruma alanlarına dikildi. Tören sırasında 
Bozkır-Seydişehir sınırında bulunan Akisse ve Karaören’de yaşayan yerlilerin yıllardır bu bitkiyi “Tülüşah” 
Türkçe adı ile bildikleri ortaya çıktı. 2008 yılında yok olduğu tahmin edilen Madenşehri Köyü’nde yaptırı-
lan diğer bir koruma alanına Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’de yetiştirilen fideler dikildi. 2011 yılında 
yaptığımız gözlemlerde hem tip lokalitesi olan Bozkır-Seydişehir sınırında hem de Madenşehri Köyü’nde 
koruma alanlarına dikilen fidelerin çok güzel çiçeklendikleri tespit edildi. Böylece hayatı tehlike altında 
olan endemik bir bitkimiz hem doğal alanında hem de gurbette Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde 
koruma altına alınmış oldu.

Anahtar kelimeler: Tülüşah, Rhaponticoides iconiensis, Koruma çalışması.

ORMANDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK MERKEZLERİ OLARAK ÖLÜ AĞAÇLAR
Mehmet TOKCAN

Orman Yüksek Mühendisi, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bolu

Ölü ağaç, artan bir şekilde, ormanlardaki biyolojik çeşitliliğin başlıca bileşeni ve göstergesi olarak ka-
bul edilmektedir. Ayrıca 2002 yılında Pan-Avrupa düzeyinde ölü ağaçlar, biyolojik çeşitliliğin göstergesi 
(indikatörü) olarak kabul edilmiştir.Ölü ağacın yetişme ortamını etkilemesi ve diğer dolaylı etkilerini aşa-
ğıdaki gibi belirtmektedirler: Yaklaşık 1500 mantar türü ölü ağaçlarda yaşamaktadır. Örneğin bunlardan 
yalnızca 250 tür kayın ölü ağaçları üzerinde bulunmaktadır. Ormanda yaşayan her 100 kuş türünden en 
azından 2/3’ü ölü ağaçlarda yaşamaktadır.Renner (1991)’e göre Orta Avrupa’daki tüm böcek türlerinin 
%17-20’si ölü ağaçlar üzerinde yaşamaktadır. Hatta Köhler (2000)’in araştırmaları Almanya’da ormanlar-
da yaşayan böceklerin %56’sının doğrudan ölü ağaca bağımlı olduğunu göstermektedir. Almanya’da ölü 
ağaçta yaşayan böcek türü sayısı 1378’dir. Örneğin Meşe ölü ağacında yaklaşık 800 farklı böcek türünün 
yaşadığı belirlenmiştir. Böcekler için bu kadar önemli olan ölü ağaçlar aynı zamanda ağaçkakanlar için 
beslenme kaynakları ve yavrulama alanlarıdır. Bu nedenle ayakta kuru şeklindeki ölü ağaçlara “Ağaç-
kakan ağaçları” da denilmektedir. Ağaçlarda yaşayan 450 liken türünden 1/3’ünün yaşamları ölü ağaca 
bağımlıdır.

Küçük kahverengi orman karıncaları (Lasius brunneus) yalnızca ölü ağaçlar içerisinde yaşamlarını sür-
dürürler ve kolonileri içerisinde yaklaşık 20 böcek türüyle özelleşmiş olarak birlikte yaşarlar. Bavyera 

Bölgesi’nde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre orman içerisinde yaşayan toplam 13 000 bitki, man-
tar ve hayvan türü belirlenmiş olup, bunlardan yaklaşık 4500 türün ölü ağaçla bağlantılı olduğu bilimsel 
olarak kanıtlanmıştır. Ölü ağaçlar orman içerisine daha fazla ışık girişini sağlar ve böylece ot tabakasının 
gelişini teşvik eder.

Ölü ağaçlar, yok olma tehlikesi altındaki birçok türe yaşam alanı sunmaktadırlar. Kırmızı listeler içe-
risinde yer alan ve yaşamları tehlike altında olan birçok böceğin yaşam alanlarını ise yine ölü ağaçlar 
oluştururlar. Bu nedenle ormancılık faaliyetlerinde ve doğa koruma çalışmalarında ormanda daha çok 
ölü ağaç bırakılmaya başlanmıştır.

Ölü ağaçların habitat fonksiyonunu tam olarak yerine getirebilmesi açısından sadece miktar olarak 
ölü ağacın fazla olması yeterli olmayıp, aynı zamanda farklı parçalanma evrelerinde ve ormanda iyi bir 
dağılımın olması gereklidir.  Çünkü her parçalanma evresi kendine has özelliğinden dolayı farklı türlerin 
yaşamasına olanak sağlamaktadır.

Bu araştırma, Karabük Büyükdüz Araştırma Ormanı’ndaki karışık ormanlarda yer alan rezerv ormanı 
ile işletme ormanındaki ölü ağaçların miktarı, niteliği ve biyolojik çeşitlilik için önemini göstermektedir.

Elde edilen sonuçlar ortalama ölü ağaç hacminin rezerv ormanında 30m3/ha (canlı ağaç hacminin 
%6’sı) ve işletme ormanında 9 m3/ha (canlı ağaç hacminin %2’si) olduğunu ortaya koymuştur. Rezerv 
ormanındaki toplam ölü ağaç hacmi, işletme ormanından 3 kat daha yüksektir. Toplam Ölü ağaç hacmi 
belirgin olarak orman işletme tipine bağlıdır. İşletme tipi, ölü ağaç miktarını ve çeşitliliğini etkilemekte-
dir. İşletme ormanlarında ölü ağaç miktarı ve yapısı, odun üretimi ve doğa koruma arasındaki uzlaşmanın 
ölçüsüne işaret etmektedir.

Biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve derecelendirilmesinde ölü ağacın varlığı ve nitelikleri önemli bir 
gösterge olarak kullanılabilecektir. Ülkemizde ağaç kesimi ve odun üretimi yapılmayan korunan alanlar, 
biyolojik çeşitlilik bakımından zengin ve önemli doğa alanlarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ölü ağaç, envanter, biyolojik çeşitlilik,

ÇANKIRI İLİNİN FLORİSTİK YAPISI
Yrd. Doç. Dr. Arif İPEK

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, ÇANKIRI

Çankırı ili 1074 yılında Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan’ın komutanlarından Emir Karate-
kin Bey tarafından fethedildikten sonra günümüze kadar Türk yurdu olarak kalmıştır. Hitit döneminde 
Duduşna, Bizans döneminde Germanikopolis ve Gangra, daha sonra Kengri olarak adlandırılan il Cum-
huriyet döneminde Çankırı adını almıştır. Bizans dönemindeki ismi olan Germanikopolis birçok bitkinin 
Latince ismine verilmiştir. 

Çankırı il merkezinin bulunduğu bölge 3. jeolojik zamanda meydana gelmiş jipsli yani alçıtaşlı toprak 
yapısına sahiptir. Bu jipsli bölgelere has birçok endemik bitki bulunmaktadır. Aynı zamanda Çankırı ili sı-
nırları içerisinde bulunan Ilgaz dağı Türkiye’nin en zengin bitki çeşitliği olan bölgelerinden biridir. Çankırı 
il sınırlarında Türkiye Florası’nın ilk dokuz cildinin kayıtlarına göre 52 familyaya ait 357 tür olmak üzere 
360 adet takson bulunmaktadır. Tür sayısı daha sonra yapılan flora çalışmalarıyla yaklaşık 1000 civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Çankırı ilinde bulunan bu türlerden Türkiye Florası’nın ilk dokuz cildine göre 
119 tanesi endemiktir. Endemik türler içerisinden altı tanesi (Tanacetum germanicopolitanum (Bornm. et 
Heimerl) Grierson, Gypsophila germanicopolitana Hub.-Mor., Gypsophila simonii Hub.-Mor., Helianthemum 
germanicopolitanum Bornm., Astragalus barbarae Bornm., Onobrychis germanicopolitana Hub.-Mor. et Si-
mon,) lokal endemiktir yani dünya üzerinde tek yaşam alanı Çankırı ilidir. Bu altı türe daha sonra 10 tane 
tür (Acantholimon lycaonicum Boiss.et Heldr. subsp. cappadocicum Dogan et Akaydın, Alyssum nezaketiae 
Aytac & H. Duman, Viola alba Besser subsp. alba Dinc et al., Genista vuralii A.Duran & H.Dural, Astragalus 
fallacinus Podlech, Centaurea cankiriense A.Duran & H.Duman, Erysimum jacquemoudii Yıld., Erysimum 
yaltırıkii Yıld., Astragalus rausianus Podlech & Ekici, Galium cankırıensis Yıld.) eklenerek lokal endemik tür 
sayısı 16 adede çıkmıştır. Bu türlerin tek nokta endemiği olması da ayrıca çok önemlidir. 
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Çankırı ilinin orman varlığı 62.595 hektardır. Bunun 35.993 hektarı Karaçam (Pinus nigra subsp. palla-
siana); 5.332 hektarı Sarıçam (Pinus sylvestris); 2.030 hektarı Gürgen (Carpinus spp.); 18.783 hektarı Meşe 
(Quercus spp.) hakim orman alanlarından ibarettir.

Anahtar kelimeler: Çankırı, Flora, Endemik

ÇANKIRI İLİNİN FAUNİSTİK YAPISI
Yrd. Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,

Zooloji Anabilim Dalı, Ballıca Kampusu, ÇANKIRI

Çankırı ili 723 metre rakımda, ülkemizin %o 94’lük bölümünü kaplayan toplam 7388 km2’lik bir alanda 
yerleşmiştir. Çankırı ili coğrafik konumu itibariyle %46 oranında güneyde Orta Anadolu ve %54 oranında 
kuzeyde Karadeniz Bölgesine ait iklimsel, faunistik ve floristik özelliklere sahiptir. Çankırı ili kuzeyinde 
karaçam, sarıçam, gürgen ve meşenin hakim olduğu orman ekosistemine, güneyinde step bitki örtüsü-
nün hakim olduğu bozkır ekosistemine ve il sınırları içinde bulunan Kızılırmak, Terme, Devrez, Melan ve 
Acı çay gibi ırmakların, çeşitli göletlerin varlığı sebebiyle de sulak alan ekosistemine sahiptir. Bu ekosis-
tem çeşitliliği Çankırı ilinin orman, bozkır ve sulak alan biyolojik çeşitliliğini sağlayan en önemli kaynaktır. 
Bütün bu özelliklerine rağmen Çankırı ili biyolojik çeşitliliği hakkında yapılmış bilimsel çalışmalar ilin ger-
çek potansiyelini gösterecek seviyelerde değildir. 

Bu araştırma, Çankırı ilinden doğrudan gözlem ve literatür kayıtları yoluyla tespit edilen orman, bozkır 
ve sulak alanlarında yaşayan daha çok memeli türlerine ait bilgilere dayanmaktadır. Bir bölgede yaşayan 
memeli türlerinin çeşitliliği o alanın biyolojik çeşitliliğinin bir göstergesidir. Ancak Çankırı ilindeki biyolo-
jik çeşitlilik açısından önemli bazı omurgasız hayvanlar, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler ve kuşlara ait 
örneklerin varlığı da bu çalışmada belirtilmiştir. 

Çankırı ili ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar ve arazide yapılan gözlemlerde kuzeyde Karaca (Cap-
reolus capreolus), Kızıl geyik (Cervus elaphus), Boz ayı (Ursus arctos), Ağaç sansarı (Martes martes), Vaşak 
(Felis lynx), Yabani kedi (Felis silvestris), Anadolu sincabı (Sciurus anomalus), Yedi uyur (Glis glis), Orman 
faresi (Apodemus sylvaticus), kızıl sırtlı orman faresi (Myodes glareolus) gibi orman ekosistemine bağımlı 
bazı türlerin yanında Kurt (Canis lupus), Kızıl tilki (Vulpes vulpes), Porsuk (Meles meles), Kaya sansarı (Mar-
tes foina), Gelincik (Mustela nivalis), Yaban domuzu (Sus scrofa), Tavşan (Lepus europaeus), Tarla fareleri 
(Microtus sp.), Yer sincabı (Spermophilus xanthoprymnus), Arap tavşanı (Allactaga williamsi) gibi bozkır 
ekosistemi türleri ve sulak alanlarda su samuru (Lutra lutra), su faresi (Arvicola terrestris), sazlık kedisi 
(Felis chaus) gibi biyolojik çeşitlilik açısından önemli bazı memeli türlerinin kaydı verilmiştir. Çankırı ilin-
den kaydedilen bu türlerin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve çeşitli kanunlar kapsa-
mındaki korunma durumları belirtilmiştir. 

Çankırı ilindeki biyolojik çeşitlilik kaçak avcılık, tarım alanlarının bilinçsizce ilaçlanması, orman alanla-
rının tahribi ve hayvanların ölümüyle sonuçlanan trafik kazaları gibi tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu tehditlerin en aza indirilmesi ve ya ortadan kaldırılması için, bölgede yaşayan hayvan türleri, yaban 
hayatı ve biyolojik çeşitliliğin önemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi, yasaların caydırıcı kılınması ve türlerin 
bölgedeki envanterinin bilimsel çalışmalarla ortaya konması gibi faaliyetler önerilmiştir. Bu çalışma sonu-
cunda Çankırı ilindeki biyolojik çeşitlilik potansiyelinin ortaya çıkarılması, ekosistemlerin korunabilmesi 
ve sürdürülebilir kılınması için kapsamlı bir biyolojik çeşitlilik çalışmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çankırı, Fauna, Biyoçeşitlilik

CENTAUREA TCHİHATCHEFFİİ  FİSCH.&MEY. POPULASYONLARINA
ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Uzman Ayşegül E. SAVCI YORULMAZ*, Prof. Dr. Ayşe BOŞGELMEZ* 

*H.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı, BEYTEPE/ANKARA

Ülkemiz, coğrafi konumu, topoğrafyası, jeolojik yapısı, iklimi vb. özellikleri nedeni ile son derece zen-
gin fauna ve floraya sahiptir ve birçok türün gen merkezidir. Centaurea tchihatcheffii, Ankara’da sınırlı 
bir alanda yayılış göstermesi ve endemik bir tür olması nedeni ile biyolojik çeşitlilik açısından oldukça 
önemlidir. Ankara - Mogan Gölü’nün doğu ve batı kesiminde doğal olarak yetişen çiçek, Türkiye Bitkileri 
Kırmızı Kitabı’nda “nesli çok tehlikede olan (CR)” kategorisi içerisinde yer almaktadır. C. tchihatcheffii, 
çeşitli kaynaklarda ve halk arasında “gelin düğmesi, türbe çiçeği, kırmızı peygamber çiçeği, yanardöner 
ve Gölbaşı sevgi çiçeği” olarak adlandırılmaktadır.

Geçmiş yıllarda Gölbaşı’ndaki tarlalarda ve açık alanlarda yetişen bu türün günümüzde doğal habitat-
larının daraldığı, niteliğini yitirdiği ve bu nedenle populasyon yoğunluğunun azaldığı gözlenmiştir. C. tc-
hihatcheffii’nin yetiştiği alanların zamanla parçalanması sonucunda küçük parsel adacıkları ortaya çıkmış 
ve birer çekirdek zon konumuna gelen bu adacıkların çevresinde tampon ve geçiş zonlarını oluşturacak 
bir alanın da bulunmadığı saptanmıştır. Toprak sıkışması, tohum bankası dinamikleri, birey sayısı ve ve-
rimlilik, yetişme alanları arasında farklılık gösterebilmektedir.

C. tchihatcheffii’nin Ankara – Gölbaşı’ndaki populasyon yoğunluğuna ve yayılışına etki eden faktör-
ler tespit edilmiştir. Bunlar: iklimsel faktörler, verimli tohum sayısı, bitki gelişmesi, habitat özellikleri ve 
arazi kullanımıdır. Türü tehdit eden başlıca faktörler, antropojenik kaynaklıdır; örneğin, yol genişletme, 
inşaat ve tarımsal faaliyetler, anız yakma, herbisit uygulamaları, habitat kaybı ve parçalanma, doğal po-
pulasyonlardan çiçeğin toplanması. Kuş, böcek ve memeli predatörler de populasyon üzerinde olumsuz 
etkiye neden olabilmekte; ancak, bunlar antropojenik etkilerle kıyaslandığında sınırlı kalmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ankara-Gölbaşı, Centaurea tchihatcheffii, Gölbaşı sevgi çiçeği, populasyon yoğun-
luğu.

ANKARA KEDİSİ
Prof. Dr. Fatih ATASOY, Yrd. Doç. Dr. Banu YÜCEER
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı

Arkeolojik bulgulardan kedilerin M.Ö. 3000 yıllarında Mısırda evcilleştirilmeye başlandığı ve 
M.Ö.1600’lü yıllarda evcilleşme sürecini tamamladığı anlaşılmaktadır (7). Kediler evcilleştirildikten son-
ra köpeklerde olduğu gibi değişik amaçlı kullanılmak üzere yetiştirilmemiştir. Sadece renk, şekil ve tüy 
uzunluğu gibi özellikler üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla kedi türünde ırk sayısı köpek türüne göre sı-
nırlı kalmıştır. Son 150 yıldan beri kedi popülaritesi hızla artmış ve bugün CFA (Cat Fanciers Association) 
resmi kayıtlarına göre Avrupa ve Kuzey Amerika’da kayıtlı ve ırk standartları belirlenmiş, 100 civarında ırk 
ve varyetenin olduğu bildirilmiştir (6). 

Kediler Zoolojik Sistemde Vertebrataların Mammalia sınıfının Carnivora takımında Felidae familyası 
içerisinde yer almaktadır. Bugünkü evcil kedilerin tek bir yabani kedi türünden (Felis sylvestris), diğer bir 
görüşe göre Afrika, Avrupa ve Çin yabani kedilerinden köken aldığı bildirilmiştir (1, 4, 5).

Ankara kedisinin, gen mutasyonu sonucu ilk defa Ankara bölgesinde ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bu 
bölge Ankara kedisinden başka Ankara tavşanı ve Ankara keçisi gibi dünyaca ünlü hayvan ırklarına da 
kendi adını vermiştir. Bu hayvanların ortak özelliği, hepsinin beyaz renkli ve uzun tüylü olmasıdır. Bu ko-
nuda çeşitli görüşler vardır. Bunlardan birisi, Ankara bölgesinin manyetik alanı, radyasyon yapısı ve iklim 
şartlarının beyaz ve uzun tüylü hayvanların ortaya çıkmasında etkili olduğu görüşüdür (9).
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Diğer görüş ise bu ırkın Orta Asya ve İran kökenli olduğu, başka bir görüş Ankara kedisinin Van kedi-
sinden köken aldığı şeklindedir (7, 8). Bugünkü Ankara kedilerinin atası olan gerçek Ankara kedisinin İran 
kedisinin de atası olduğu, tek renkli (beyaz), kaliteli ve parlak ipeğimsi tüylere sahip, yaka, kuyruk ve arka 
bacaklarda dize kadar uzun ve bol tüylü olduğu bildirilmiştir (8). Ayrıca beyaz renkli olanlarda gözlerin 
rengi mavi ise sağırlık oluştuğu, gözlerden birisi mavi ise mavi göz tarafındaki kulağın sağır olduğu bildi-
rilmiştir (2).  

       

16. yüzyıldan önce uzun tüylü kediler Avrupa’da bilinmemekteydi. Avrupa’nın uzun tüylü kedilerle ilk 
defa 1520 yılında tanıştığı belgelenmektedir. Avrupa’nın tanıştığı bu uzun tüylü kediler Ankara’dan ge-
len beyaz renkli kedilerdir. O tarihten bu yana Ankara kedisi Avrupa’da yetiştirilmiş, tüy rengi çeşitliliğini 
artırmak için üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca İran kedisinin tüy kalitesini iyileştirmek için 
de Ankara Kedisi ile melezleme çalışmaları yapılmıştır. Ankara kedisi ilk defa 1960’lı yılların başında ABD’ 
ne götürülmüş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır (8). 

Uzun beyaz tüyleri, farklı renkteki gözleri ve uyum içerisindeki vücut bölümleri ile atletik vücut yapısı 
Ankara kedisine olağanüstü bir güzellik kazandırmıştır. Bu üstün özelliklere rağmen Ankara kedisinin 
nesli tükenme noktasına gelmiştir. Günümüzde Ankara kedisi sadece Ankara Hayvanat Bahçesinde ve az 
sayıdaki kedi meraklısı tarafından yetiştirilmektedir (10).

Ankara Kedisi ırkının morfolojik ve davranış özellikleri ile ilgili bilgiler genelde yabancı kaynaklarda 
bulunmaktadır. Cat Fanciers Association (CFA) ’ın bu ırk için belirlediği standartlara göre; ırkın kökeni 
Ankara bölgesi olup, vücut orta uzunluktadır ve vücut bölümleri arasında mükemmel bir uyum ve ahenk 

vardır. Kemiklerin ince ve zarif oluşu, iri oluşundan daha önemlidir. Kemikler ince, uzun fakat kuvvetli 
kaslara sahiptir. Baş küçük veya orta büyüklük ve uzunlukta ve hafif eğimlidir. Kulaklar büyük, geniş, sivri 
uçlu ve başın tepesinde dik olarak bulunur. Gözler iri, badem şeklinde, hafif dışa ve yukarıya meyillidir. 
Göz rengi mavi veya kehribar olup her gözün ayrı renkte olması (Odd-eye) durumu vardır. 

               

Burun orta uzunlukta ve kıvrımsızdır. Çene sert ve hafif yuvarlaktır. Bacaklar uzundur. Arka bacak-
lar ön bacaklardan biraz daha uzundur. Pençe ufak, yuvarlak ve zariftir. Kuyruk uzun, nispeten geniş, 
uca doğru incelmektedir. Vücudu örten tüylerin rengi tek (beyaz) renklidir. Bedeni örten kıl örtüsünün 
yoğunluğu yaz mevsiminde azalır, kışın ise hızlı bir şekilde artar. Ancak, düz renk, dumanlı, benekli, çok 
renkli, iki renkli ve beyaz ile diğer renklerin kombinasyonu şeklinde renk varyeteleri olduğu bildirilmiştir 
(8). Ankara kedisinin analık içgüdüsü ve avcılık yeteneği mükemmeldir. Mizaç olarak da zarif, insanlara 
dost, zeki, sevimli ve oyuncu olduğu bildirilmiştir (9).

                          

Ankara Kedisi ile ilgili tanımlamaların çoğu yabancı kaynaklardan elde edilmiştir. Dolayısıyla Ankara 
Kedisinin de yer aldığı yerli ırkların belirli bir populasyon büyüklüğünde koruma altına alınarak saf olarak 
yetiştirilebilmesi ve o ırklara özgü biyolojik altyapının oluşturulabilmesi amacıyla morfolojik, fizyolojik 
özelliklerin belirlenmesi ve moleküler genetik markerlere dayalı genetik veri tabanlarının oluşturulması 
oldukça önemlidir. Ayrıca oluşturulacak genetik veri tabanlarından yararlanılarak Türkiye yerli kedi gen 
kaynaklarının uygun koruma stratejilerinin oluşturulması ve muhafazası kavramına yönelik projelerin 
tartışılması daha objektif bir ortamda yapılabilecektir. 

Türkiye yerli gen kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip olan Ankara Kedisinin son yıllarda sayısı 
azalarak nesli tükenmekte olan ırklar arasında yer alma noktasına gelmiştir. Türkiye’de Ankara kedisi ile 
ilgili araştırmaya rastlanılmadığı için bu ırkın yetiştirilmesi ve korunmasına ait temel yetiştirme bilgile-
rinde büyük bir eksiklik hissedilmektedir. Bu ırk ile ilgili morfolojik ve fizyolojik özelliklerin tanımlanma-
sında kullanılan bilgilerin hemen tamamı yurt dışında yürütülen araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. 
Dolayısıyla Ankara kedisi genotipinin korunma altına alınması ile birlikte morfolojik, fizyolojik ve genetik 
bakımından tanımlanması da gerekmektedir. 

Türkiye, hayvan gen kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen, yerli hayvan ırklarına uzun yıllar 
sahip çıkılmamıştır. Bu ırkların birçoğu yabancılar tarafından kendi ülkelerine götürülerek kulüpleri ku-
rulmuştur. Türkiye’de bu hayvanlarla ilgili herhangi bir resmi bilgi ve belge olmadığı için de bu hayvan 
ırklarının ismi ve standartları yabancılar tarafından belirlenmiştir. Örneğin Kangal, Akbaş ve Kars ırkı kö-
peklerinin tümüne verilen uluslararası isim Anadolu Çoban Köpeğidir. Bir diğer örnek; bugün Türkiye’de 
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Ankara tavşanının nesli tükenmiş, Ankara kedisi ile birlikte Ankara keçisi, Van kedisi ve Akbaş köpeği gibi 
yerli ırkların sayıları da hızla azalmıştır (3).

Türkiye’de Ankara Kedisi ile ilgili bilimsel araştırma olmadığı için ırka özgün bir standart belirlenme-
miştir. Irk standardı ile ilgili bilgiler yabancı kaynaklardan alınmakta ancak bu bilgilerinde doğruluğu tar-
tışmalıdır. 

Ankara kedisi ile ilgili yürütülecek projede;

Ankara kedisinin morfolojik, fizyolojik ve genetik özelliklerini belirleyerek ırk standardını ortaya koy-
mak,

Çeşitli boyutlarda tanıtımını yaparak ırkın korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve dünya kedi ırkları ara-
sında hak ettiği yeri alması için yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak, 

mtDNA ve mikrosatelit polimorfizmi yöntemlerinin sayesinde Türkiye Ankara kedisi ırkını DNA düze-
yinde tanımlayarak öncü bir rol üstlenmek,

Özgün allel/alleller belirlenerek Ankara kedisinin tescil çalışmaları, soy kütüğüne dayalı yetiştirilmesi 
ve gen kaynağı olarak korunmasında kullanılabilirliğini tartışmak,

Ankara kedisi ırkının korunmasına katkıda bulunarak DNA gen bankası oluşturulmasına yönelik biyo-
lojik alt yapı sağlamak,

Ankara kedisi ile diğer kedi ırkları arasındaki genetik benzerlikleri/farklılıkları tespit etmek,

Ankara kedisi ırkının korunması ve kitlesel üretimine yönelik olarak, mikrosatelit lokuslar ile kontrollü 
yetiştiricilikte önemli bazı özellikler arasında genetik korelasyon olup olmadığını araştırmak gerekmek-
tedir.
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ÖZET

Türkiye’den şimdiye kadar yerli, göçmen ve transit göçer olmak üzere toplam 502 kuş türü kaydedilmiştir. Kı-
zılırmak vadisi, kuşlar için en önemli üreme alanlarından biridir. Ekim 2010’da başlatılan bu araştırma Kırıkkale 
Kızılırmak vadisinde tespit edilen kuş türlerine dayanmaktadır. Göçmen kuşların bölgeye gelişi ile Kırıkkale kuş 
faunasında her yıl bir artış gözlenmektedir. Kırıkkale’de Podicipediformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, 
Ciconiiformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Charadiiformes, Columbiformes, Cuculifor-
mes, Strigiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes ve Passeriformes takımlarından 47 familyaya ait 238 
kuş türünün kaydı yapılmıştır. Bu ön çalışma ile Kırıkkale’de 77 türün yerli, 72 türün yaz göçmeni, 39 türün kış göç-
meni ve 50 türün de transit göçer olduğu tespit edilmiştir. Orta Anadolu’da tarım zararlıları için kullanılan kimya-
sallar birçok karasal ve sucul canlıları yok etmektedir. Kuşlar bu çeşit uygulamalar yüzünden doğrudan veya dolaylı 
olarak etkilenmekte ve populasyonları giderek zayıflamaktadır. Kırıkkale’de kuşlar kolay hedef olduklarından her 
zaman av baskısına maruz kalmaktadır. Doğrudan hedef alınmasa da habitatı kaybı, anız yakma, böcek öldürücüleri 
kullanma gibi bazı insan faaliyetleri kuşları yok etmektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre kuşların habi-
tatlarıyla birlikte korunması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ornitofauna, Kızılırmak vadisi, Kırıkkale

ABSTRACT

Until now, 502 bird species have been recorded from Turkey as resident, migrant and transit migrant. Kızılır-
mak valley is one of the most important breeding site for birds. This research launced in October 2010 is based 
on the bird species identified in Kırıkkale Kızılırmak valley. With the arrival of the migratory birds to the region, an 
increase of bird fauna is observed in Kırıkkale every year. In Kırıkkale, 238 bird species belonging to 47 families of 
orders Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes, Gal-
liformes, Gruiformes, Charadiiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Coraciiformes, 
Piciformes and Passeriformes orders were recorded. With this preliminary study, 77 resident species, 72 summer 
migrants, 39 winter migrants and 50 transit migrants were determined in Kırıkkale. The chemicals which are used 
for agricaltural pests in Central Anatolia damage many terrestrial and  aquatic organisms. Birds, directly or indire-
ctly, affected by these kind of applications and their population weakens increasingly. In Kırıkkale birds are expo-
sed to the pressure of hunting all the time since they are an easy target. Even if, not directly to the target, habitat 
destruction, stubble burning, some human activities, such as using pesticides are eradicate birds. Birds together 
with their habitats must be protected in accordance with national and international regulations.

Key words: Ornithofauna, Kızılırmak valley, Kırıkkale

1. GİRİŞ

Dünyadaki hayvanlar aleminin kordalılar şubesi sınıflarından biri olan kuşlar sıcakkanlı hayvanlardır. 
Karasal ortamda yaşayan kuşlar yüzebildikleri için sularda ve uçabildikleri için de havada sıklıkla görülebi-
lir. Kuş sınıfı vücutlarının tüy ile örtülü olmasıyla karakterize edilir. Kuşların ön eksremiteleri kanat haline 
gelmiş ve uçma için kemik içleri boş kalmıştır. Ovipar olan kuşlar sürüngen ve memeliler gibi amniota 
grubuna mensuptur (Baran ve Yılmaz, 1984). Kuşlar, türe özgü sesleri, yuva yapıları ve göçleri ile en iyi 
tanınan ve dünyanın her yerinde yaşayabilen hayvanlardır.

Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)’ne göre dünyada 10083 kuş türü 
vardır. Türkiye’de kuşların tür sayısı hakkında çeşitli rakamlar verilmiştir. Ergene (1945) 403, Kumerloeve 
(1962) 500-550, Baran ve Yılmaz (1984) 376, Kiziroğlu (1989) 426, Turan (1990) 421, Bilgin (1994) 449, 
Kasparek ve Bilgin (1996) 450, Kirwan ve ark. (1998) 453 ve Kiziroğlu (2009) 450 kuş türünün varlığına 
işaret etmiştir.
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 Kırşehir Seyfe Gölü’nden 219, Ankara Mogan Gölü’nden 192 ve Samsun Kızılırmak Deltası’ndan 331 
kuş türünün kaydı verilmiştir (Görgün, 1995; Çobanoğlu, 2000; Barış ve ark., 2010).

2. MATERYAL VE METOT

Ekim 2010 tarihinde başlatılan bu ön araştırma Kırıkkale Kızılırmak vadisinde tespit edilen kuş türle-
rine dayanmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. Kızılırmak vadisindeki çalışma alanları ((https://maps.google.com/)

Kuşlar çıplak göz, video kamera, dürbün ve doğrudan gözlem yoluyla tespit edilmiştir. Türlerin habi-
tatlarıyla birlikte fotoğrafları çekilmiş ve kaydedilmiştir. Bu araştırmada kuşların biyolojik, ekolojik ve 
etiyolojik özellikleri ile ilgili arazi notları kaydedilmiştir. Tür teşhisleri için makale, kitap ve ses kayıtların-
dan faydalanılmıştır. Yapılan gözlemlerde kuş türlerini olumsuz etkileyen bazı faktörler ve türlerin göç 
statüleri tespit edilmiştir. 

3. BULGULAR

Kızılırmak’ta kenar bitki örtüsü itibariyle hakim ağaç türleri söğüt (Salix alba), iğde (Eleagnus angus-
tifolia), kavak (Populus alba) ve ılgın (Tamarix sp.)’dır. Araştırma bölgesindeki sazlık ve çalılık vejetasyon 
da karakteristiktir. Nehir kıyısında kayalık alanlar olduğu gibi yamaçlarda meşe (Querqus sp.) ve ardıç (Ju-
niperus communis) ağaçları ile çalı formları, yavşan otu (Teucrium polium) bulunmaktadır. Araştırma ala-
nında sazların kesilmesi veya yakılması bitki örtüsünü tahrip etmektedir. Bunun sonucunda kuş ve diğer 
hayvanlar bu alanları terk etmek zorunda kalmaktadır. Avcılık kuş türleri için her zaman ciddi bir tehdit 
oluşturmaktadır. Kenar bitki örtüsünün tahribatı kuşların yuvalarını ve üreme yerlerini yok etmektedir. 
Kızılırmak civarındaki arazilerde kavun, karpuz, kabak, ayçiçeği ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. Tarım 
arazilerinin ırmak yatağına çok yakın olması türler için bir tehdit oluşturmaktadır. Kullanılan tarım ilaçları 
ve gübre toprak ve su kirliliğine sebebiyet vermektedir.  Kızılırmak’ta kum ocakları ile oluşan göletler 
kuşlar için önemli sulak alanlar oluşturmakla birlikte kazınan taban materyali sebebiyle kuşların besin-
lerini oluşturan sucul organizmalar yok olmaktadır. Kızılırmak birçok ilin endüstriyel ve evsel atıklarını 
taşımaktadır. Kızılırmak kenarına bırakılan inşaat artıkları ve hafriyat çevre kirliliğine sebebiyet vermek-
tedir. Kızılırmak’taki su rejimi barajlar ile değiştiğinden suya bağımlı türler zarar görmektedir. Araştırma 
alanında balaban (Botaurus stellaris), kınalı keklik (Alectoris chukar), taşkuşu (Saxicola torquata), söğüt-
bülbülü (Phylloscopus trochilus), ekin kargası (Corvus frugilegus), küçük batağan (Tachybaptus ruficollis), 
küçük akbalıkçıl (Egretta garzetta) ve sığırcık (Sturnus vulgaris) bireylerinin ölü bireylerine rastlanmıştır.

Bu ön araştırma ile Kırıkkale Kızılırmak’ta 16 ordodan 47 familyaya ait 238 tür tespit edilmiştir. Kuş-
lardan 77’sinin yerli, 72’sinin yaz göçmeni, 39’unun kış göçmeni ve 50’sinin de transit göçer olduğu tespit 
edilmiştir.

Podicipediformes ordosu, Podicipedidae familyasından Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, P. gri-
segana, P. auritus, P. Nigricollis; Pelecaniformes ordosu, Phalacrocoracidae familyasından Phalacrocorax 
carbo; Ciconiiformes ordosu, Ardeidae familyasından Botaurus stellaris,  Ixobrychus minutus, Nycticorax 
nycticorax, Ardeola ralloides, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Ardea cirenea, A. purpure, 
Ciconiidae familyasından Ciconia ciconia, C. nigra, Thereskionithidae familyasından Plegadis falcinellus; 
Phoenicopteriformes ordosu, Phoenicopteridae familyasından Phoenicopterus roseus; Anseriformes or-
dosu, Anatidae familyasından Cygnus columbianus, C. olor, Tadorna ferruginea, T. tadorna, Anas penelope, 
A.strepera, A. crecca, A. plathyrnchos, A. acuta, A. querquedula, A. clypeata, Marmoronette angustirostris, 
Netta rufina, Aythya ferina, A. nyroca, A. fuligula, A. marila, Melanitta fusca, Mergus merganser; Falconi-
formes ordosu, Accipitridae familyasından Pernis apivorus, Milvus migrans, M. milvus, Haliaeetus albicilla, 
Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, C. cyaneus, C. macrourus, C.py-
gargus, Accipiter gentilis, A. nisus, Buteo buteo, B. buteo vulpinus, B. rufinus, B. lagopus, Aquila chrysaetos, 
A.fasciatus, Pandion heliaetus, Falconidae familyasından Falco naumanni, F. tinnuculus, F. columbarius, F. 
subbuteo, F. cherrug, F. Peregrinus; Galliformes ordosu, Phasianidae familyasından Alectoris chukar, A. 
graeca, Coturnix coturnix; Gruiformes ordosu, Rallidae familyasından Rallus aquaticus, Porzana porzana, 
P. parva, P. pusilla, Gallinula chloropus, Fulica atra, Gruidae familyasından Grus grus; Charadiiformes ordo-
su, Recurvirostridae familyasından Haemantopus ostralegus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avo-
setta, Burhinus oedicnemus, Charadriidae familyasından Charadrius dubius, C. hiaticula, Vanellus vanellus, 
Scolopacidae familyasından Calidris minuta, C. temminckii, Philomachus pugnax, Gallinago gallinago, G. 
media, Limosa lapponica, Tringa erythropus, T. totanus, T. stagnatilis, T. ochropus, T. glareola, Xenus cine-
reus, Actitis hypoleucos, Laridae familyasından Larus melanocephalus, L. minutus, L. ridibundus, L. genei, L. 
canus, L. cachinnans, Sternidae familyasından Sterna hirundo, Chlidonias niger, C. Leucopterus; Columbi-
formes ordosu, Pteroclidae familyasından Pterocles orientalis, Columbidae familyasından Columba livia, 
C. oenas, Columba palumbus, Streptopelia decaocta, S. turtur, Stigmatopelia senegalensis; Cuculiformes 
ordosu, Cuculidae familyasından Clamator glandarius, Cuculus canorus; Strigiformes ordosu, Tytonidae 
familyasından Tyto alba, Strigidae familyasından Bubo bubo, Athene noctua, Asio otus; Apodiformes or-
dosu, Apodidae familyasından Apus apus, A. pallidus, Tachymarptis melba; Coraciiformes ordosu, Alce-
dinidae familyasından Alcedo atthis, Meropidae familyasından Merops apiaster, Coraciidae familyasın-
dan Coracias garrulus, Upupidae familyasından Upupa epops; Piciformes ordosu, Picidae familyasından 
Jynx torquilla, Picus viridis, Dendrocopos major, D. syriacus, D. Minör; Passeriformes ordosu, Alaudidae 
familyasından Melanocorypha calandra, M. bimaculata, Galerida cristata, Lullula arborea, Alauda arvensis, 
Hirundinidae familyasından Delichon urbicum, Hirundo rupestris, H. rustica, Riparia riparia, Motacillidae 
familyasından Anthus campestris, A. cervinus, A. spinoletta, Motacilla flava, M. cinerea, M. alba, Troglod-
ytidae familyasından Troglodytes troglodytes, Muscicapidae familyasından Erithacus rubecula, Luscinia 
megarhynchos, L. svecica, Phoenicurus ochruros, P. phoenicurus, Saxicola rubertra, S. torquata, Oenanthe 
isabellina, O. oenanthe, O. pleschenka, O. hispanica, O. finschii, Monticola saxatilis, Muscicapa striata, Fice-
dula parva, F. semitorquata, F. albicollis, F. hypoleuca, Turdidae familyasından Turdus merula, T. pilaris, T. 
philomelos, T. iliacus, T. viscivorus, Sylvidae familyasından Cettia cetti, Locustella fluviatilis, Acrocephalus 
melanopogon, A. paludicola, A. schenobaenus, A. agricola, A. dumetorum, A. palustris, A. scirpaceus, A. 
arundinaceus, Hippolais pallida, H. languida, H. olivetorum, H. icterina, Sylvia melanocephala, S. hortensis, S. 
curruca, S. communis, S. borin, S. atricapilla, Phylloscopus bonelli, P. trochiloides, P. sibilatrix, P. borealis, P. 
collybita, P. trochilus, Reguliidae familyasından Regulus regulus, R. ignicapilla, Aegithalidae familyasından 
Aegithalos caudatus tephronotus, Paridae familyasından Parus ater, P. caeruleus, P. cyanus, P. major, Sitti-
dae familyasından Sitta neumayer, Remizidae familyasından Remiz pendulinus, Oriolidae familyasından 
Oriolus oriolus, Laniidae familyasından Lanius collurio, L. minor, L. senator, L. nubicus, Corvidae familyasın-
dan Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus monedula, C. frugilegus, C. corone corone, C. corax, Sturnidae fa-
milyasından Sturnus vulgaris, Passeridae familyasından Passer domesticus, P. hispaniolensis, P. montanus, 
Petronia petronia, Fringillidae familyasından Fringilla coelebs, F. montifringilla, Serinus serinus, Carduelis 
chloris, C. carduelis, C. spinus, C. cannabina, C. flammea, Carpodacus erythrinus, Coccothraustes coccothra-
ustes, Plectrophenax nivalis, Emberizidae familyasından Emberiza citrinella, E. cirlus, E. cia, E. hortulana, E. 
caesia, E. rustica, E. schoeniclus, E. melanocephala, Miliara calandra türleri tespit edilmiştir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çobanoğlu (2000) Seyfe gölünden (Kırşehir) 219, Görgün (1995) Mogan gölünden (Ankara) 192, Barış 
ve ark. (2010), Samsun Kızılırmak deltasından 331 kuş türü kaydetmiştir. Tür sayısı bakımından bu üç 
alan ve Kırıkkale Kızılırmak vadisi karşılaştırıldığında, Kırıkkale’nin önemi bir kuş faunasına sahip olduğu 
anlaşılmaktadır (Şekil 2). 

Şekil 2. Kızılırmak vadisi, Kızılırmak deltası, Seyfe gölü, Mogan gölünün kuş türü sayısı 

Sonuç olarak Kırıkkale Kızılırmak vadisi önemli bir kuş göç yolu üzerindedir. Alanın kuş türleriyle bir-
likte korunması gerekmektedir. Avcılık faaliyetlerinin tamamen yasaklanması gerekmektedir. Riperyan 
bitki örtüsü ile birlikte anız ve sazlıkların yakılması engellenmelidir. Irmak kenarları toprağı ile korunmalı 
ve düzenlemeler ile değiştirilmemelidir.
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KIRIKKALE İLİNİN FLORİSTİK YAPISI
Prof.Dr. Yusuf MENEMEN ve Eftal BÖKE

Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 71400, Yahşihan, Kırıkkale

Kırıkkale’de yapılan floristik çalışmalar, il coğrafyasının farklı kısımlarında takson sayısı ve endemizm 
oranının aynı olmadığını göstermiştir. Kapulukaya Baraj Gölü çevresinde 227, Kırıkkale Üniversitesi Kam-
püs alanında 238 ve Karagüney Dağlarında 378 cinse ait olmak üzere sırasıyla 376, 371 ve 868 tür ve 
türaltı takson tespit edilmiştir. Bu alanlardaki endemizm oranı ise yukarıdaki sırayla %14.9, %12.12 ve 
%13,1’dir.  Kırıkkale ilinde en fazla tür içeren familyalar arasında Fabaceae, Asteraceae, Poaceae, Bras-
sicaceae ve Lamiaceae bulunmaktadır. En çok tür bulunduran cins ise Astragalus’tur. Araştırma alanı 
İran-Turan bitki coğrafyası bölgesi içinde bulunduğundan, tespit edilen bitkilerin büyük bir bölümünün 
İran-Turan elementi olduğu görülmüştür. İran-Turan elementlerini sırasıyla Akdeniz ve Avrupa-Sibirya 
bitki coğrafyası bölgesi elementleri takip etmektedir.

Anahtar kelimeler: Damarlı bitkiler, flora, Kırıkkale, Türkiye.

DÜZCE İLİ FAUNASI
Akif KETEN1, İlhami TURAN

1 Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi

2 Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü

ÖZET

Günümüzde ve gelecekte doğal kaynak yönetiminin önündeki en önemli sorun biyolojik çeşitlilik ve 
yaşam ortamlarının korunmasıdır. Bunun için farklı coğrafyalardaki kaynak dağılım ve bolluğunu ve ne-
den olan süreçleri iyi analiz ederek alan ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak gerekir. Bunun içinde 
ekolojik planların oluşmasına katkı sağlayacak verilerin üretilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Bu amaçlarla 
günümüze kadar Düzce ili genelinde 19 farklı araştırmacı ve gözlem neticesinde 4 şubeden 9 sınıfa ait 
47 takıma bağlı 169 familyaya mensup toplam 722 hayvan türü tespit edilmiştir. Düzce ilinde günümüze 
kadar tam olarak fauna ortaya konulamamıştır. Ancak yapılan çalışmalara göre Düzce’nin önemli bir po-
tansiyeli barındırdığı söylenebilir. Endemik olarak sadece Yığılca arısı bulunurken kuşlardan 5 tür koruma 
altındadır. Omurgalılardan toplam 200 tür tespit edilmiştir. Bu ülkemizdeki omurgalı türlerin %22’sine 
denk gelmektedir. Doğal alanları yöneten insanların alanlar üzerinde kararlar verirken biyolojik zengin-
likler dikkate alınmalıdır. Bunun için de ivedilikle mevcut türlerin tespit edilmesi zorunluluktur.

Anahtar Kelime: Düzce, Fauna

1. GİRİŞ

İnanç, nostaljik, bencillik ve ekolojik nedenlerden dolayı kamuoyu bitki ve hayvan türlerinin yaşam 
alanlarından kaybolmasını istememektedir. Fakat, fosil kaynakları türlerin yok oluşunun insanlar olma-
dan da doğal süreçlerle süre geldiğini göstermektedir. Buradaki sorun özellikle son birkaç yüzyılda insan 
nüfusunun çok hızlı artmasıyla, asid yağmuru, küresel iklim değişikliği, aşırı avlanma, yerleşim yerleri ile 
habitatların yok oluşu vb. sorunların neden olduğu türlerin yok oluş hızının ani ivme kazanmasıdır. Do-
layısıyla günümüzde ve gelecekte doğal kaynak yönetiminin önündeki en önemli mücadelesi biyolojik 
çeşitlilik ve yaşam ortamlarının korunması sorunudur. Bunun için farklı coğrafyalardaki kaynak dağılım 
ve bolluğunu ve neden olan süreçleri iyi analiz ederek alan ve kaynakları etkin bir şekilde kullanıp kana-
lize etmeye yönelik planların oluşmasına katkı sağlayacak verilerin üretilmesine şiddetle ihtiyaç vardır 
(Kimmins, 1997).

Biyolojik çeşitlilik, karasal, denizel ve diğer tüm sucul ekosistemlerde bulunan canlılardaki değişken-
liğin ölçüsü veya derecesi olarak tanımlanabilir (Kılınç ve Kutbay, 2004). Türkiye, ılıman iklim kuşağında 
yer almasına karşın, dikkati çekecek ölçüde yüksek bitki ve hayvan çeşitliliği sergileyen nadir ülkelerden 
birisidir. Afrika, Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alan konumu ve iklim çeşitliliği, farklı biyocoğraf-
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yalardan köken almış canlıların bir arada bulunmasına ve evrimleşmesine olanak tanımaktadır (Bilgin, 
2007). Tür çeşitliliğinin fazla olması zenginlik olarak kabul edilmektedir. Bu zenginliğin en önemli unsur-
larından birisi fauna elemanlarıdır.

Bu çalışmada farklı zamanlarda değişik araştırmacılar tarafından Düzce ilinde yaşadığı tespit edilen 
hayvan türlerinin taksonomik dağılımları ortaya konulmuştur. 

2. DÜZCE İLİ FAUNASI

Düzce ili genelinde kapsamlı fauna çalışması bulunmamaktadır. Farklı bilim insanlarının ve tüzel kişile-
rin yaptığı veya yaptırdığı lokal çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar konuları ve yıllarına göre Tablo 1’de 
verilmiştir. Bu çalışmalardan 8 tanesi Lisansüstü tez çalışması olarak yapılmıştır. Yine yapılan çalışmaların 
5 tanesi Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yapılmıştır. 

Tablo 1. Düzce ilinde yapılan faunistik çalışmalar

Sayı Yazarlar Konusu Yıl
1 Gülen, D. Ostracoda-Crustacea 1985
2 Türkmen, M.A Balık 1999
3 Kryštufek, B. ve Vohralik, V. Insectivor 2001
4 Gören, T. Tabanidae 2003
5 Özbek, M., Ustaoğlu, R., Balık, S. ve Sarı, H. Mollusca 2004
6 Akbulut, S., Yüksel, B. ve Keten, A. Kelebek 2004
7 Özdemir,M., Özdemir, Y., Seven, S. ve Bozkurt, V. Tortricidae 2005
8 İlhan, A. Balık 2006
9 Özbek, M. ve Sarı, H.M. Annelida 2007
10 Özdemir, M Geometridae 2007
11 Akbulut S, Keten A, Yuksel B Böcek 2008
12 Özcan, G Neuroptera 2008
13 Topkara, E.T. Coleoptera 2008
14 Keten A Omurgalı 2009

15 Rasmont, P., Aytekin, A. M., Kaftanoğlu, O., 
Flagothier, D. Hymenoptera 2009

16 Kekeçoğlu M. Yığılca Arısı 2009
17 Beşkardeş, V Memeli 2010
18 Anonim Omurgalı ve Omurgasız 2011
19 Özdikmen, H., Mercan, N., Cihan, N. ve Özbek, H. Cerambycidae 2012

Tüm yapılan bilimsel çalışmalara göre Düzce ili genelinde farklı hayvan şubelerinden toplam 722 tür 
tespit edilmiştir. Türlerin dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Toplam tür sayıları içerisinde en fazla tür böcek-
lerde tespit edilmiştir. Omurgalı türlerin dağılımına bakıldığında kuş türlerinin fazlalığı dikkat çekmekte-
dir (Tablo 3). Ayrıca tabloda ülkemizdeki toplam tür sayısı ve Düzce’de tespit edilen tür oranı verilmiştir. 
Ülkemizde yaşayan omurgalı türlerin % 22’si Düzce ilinde yaşadığı belirlenmiştir. Bu oran en yüksek kuş-
larda belirlenmiştir. 

Taksonlara göre tür sayılarındaki farklılığın nedenlerinden birisi yapılan bilimsel çalışmalardır. Çalış-
maların arttığı oranda tür sayısında da artış olmaktadır. Diğer taraftan da bazı yaygın taksonlarla ilgili 
türlerin olmayışı türün yaşamadığı anlamı taşımamaktadır. Düzce ilinde kapsamlı bir fauna tespiti bulun-
mamaktadır. Bu çalışma ile günümüze kadar yapılan çalışmalar derlenmiştir. Elde edilen verilere göre 
Düzce’nin önemli bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Fauna elemanlarının taksonomik dağılımı

Şube Sınıf Takım Familya Tür
MOLLUSCA (Yumuşakçalar) 1 2 2 3
ANNELIDA (Halkalı solucanlar) 1 1 3 4
ARTHROPODA (Eklem bacaklılar) 2 12 95 515
CHORDATA (Omurgalılar) 5 32 69 200
Toplam 9 47 169 722

IUCN kırmızı listesine göre omurgalılardan sürüngen türü olan Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis 
(L.)) NT statüsünde olup, Efteni Gölü’nde yaygın olan bir türdür. Kuş türlerinden ise Aythya nyroca (Gül-
den.) ve Coracias garrulus L. NT, Aquila clanga Pall. VU, Oxyura leucocephala (Scop.) EN statüsündedir. 

Tablo 3. Omurgalı türlerin sınıflara göre dağılımı

OMURGALILAR 
(CHORDATA) Takım Familya Tür Türkiye 

Toplam Tür
Düzce/Türkiye 
Tür oranı (%)

BALIK 5 8 26 127 20
İKİYAŞAMLI 2 4 6 23 26
SÜRÜNGEN 2 5 7 120 6
KUŞ 17 40 142 466 30
MEMELİ 6 12 19 160 12
Toplam 32 69 200 896 22

Düzce ilinin biyolojik çeşitlilik değerlerinden biriside Yığılca arısıdır. Kekeçoğlu (2009) Yığılca arısının 
Apis mellifera L. türünün bir ekotipi olarak tanımlamış ve endemik bir takson olduğunu belirlemiştir. Di-
ğer bal arılarından fazla miktarda bal verdiği ortaya konulmuştur. Biyolojik çeşitliliğe katkısının yanında 
yöreye önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır. 

Ulusal ve uluslar arası sözleşmelerde biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda son yıllarda önemli 
gelişmeler bulunmaktadır. Bunlar özet olarak, biyoçeşitliliğin korunması ve bunlardan sürdürülebilir şe-
kilde yararlanılmasından bahsedilmektedir. Günümüzde doğal alanları yöneten insanların kararlar alır-
ken bu iki konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Sağlıklı kararlar vermek için de doğal alanlardaki türle-
rin bilinmesi zorunluluk arz etmektedir. Yapılacak tüm çalışmalara yerel ve ulusal bazda destek verilmesi 
ülkemiz için önemli olacaktır.  
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DÜZCE İLİ’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE FARKLI BİR BAL ARISI
(A. MELLİFERA L )EKOTİPİ: YIĞILCA BAL ARISI

Meral KEKEÇOĞLU 

Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 81620-Konuralp/Düzce

ÖZET

Bu çalışmada Batı Karadeniz’in 13 farklı lokasyonundan bal arısı (Apis mellifera L.) örnekleri alınarak 
geometrik morfometrik ve mtDNA belirteçleri ile ayrıntılı olarak çalışılmıştır.

Düzce ilinin Yığılca bal arısı morfometrik ölçümlere göre kanat ve bacak uzunluklarının daha fazla 
olması ve diğer illerden alınan örneklere göre daha iri olmasının yanı sıra mtDNA/SspI kesimine göre 
genetik bakımdan da farklı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Balarısı, mtDNA, Morfometri, Yığılca ekotipi, Düzce 

1.GİRİŞ

A. mellifera’nın ilk taksonomik sınıflandırılması morfolojik yapıya göre yapılmıştır. Morfometrik karak-
terlere dayanılarak 26 farklı A. m. mellifera alt türü tanımlanmıştır (Ruttner 1988). Bilimsel olarak kabul 
görmüş olan ilk araştırma sonuçlarına bu alt türlerden 3’ü Türkiye’de doğal bulunmaktadır: Türkiye’nin 
kuzeydoğusunda A. m. caucasica, Güneydoğu’da A. m. meda, Türkiye’nin geri kalanında ise A. m. anatoli-
aca bulunmaktadır (Ruttner, 1988). Daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda Güneyde Türkiye-Suriye 
sınırına yakın çok küçük bir alanda A. m. Syriaca ve Trakya’da ise A. m. carnica alt türlerinin varlığından söz 
edilmiştir (Kandemir et. al 2005). Bunların yanı sıra Muğla’da Muğla arısı ve Düzce ilinin Yığılca ilçesinde 
de Yığılca ekotipi bulunmaktadır. Yığılca arısı uzun kanat ve bacak uzunlukları, scutellum rengi ve bal 
verim kapasitesinin daha fazla olması nedeniyle diğer ırklardan ayrılmıştır ( Kekeçoğlu 2010, Kandemir 
2010, Güler 2011, Bouga et al.,2011).

Farklı ırk ve ekotipler hastalıklara direnç ve gelecekte değişecek çevre koşullarına dayanıklılık bakı-
mından birbirlerinden farklılık gösteririler. Gelecekte hangi özelliklere sahip ekotiplerin daha fazla ha-
yatta kalma şansı olduğunu şimdiden kestiremeyiz; dolayısıyla bu farklılıklar geleceğin garantisidir (Soy-
sal 2004).  Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı da Batı Karadeniz’deki bal arısı populasyonlarının klasik morfometrik, geometrik 
morfometrik ve mtDNA belirteçleri ile ayrıntılı olarak incelenmesi, farklı ırk ve ekotiplerin korunması ve 
tescil işlemleri için veri tabanın oluşturulmasıdır.

2. MATERYAL -METHOD

2.1. Klasik Morfometrik

Şekil 1’de gösterilen 13 lokasyondan, toplam 650 koloniden işçi arı örnekleri alındı.

Şekil 1. Batı Karadeniz’de örnek alınan ilçeler 

Klasik morfometrik analiz için her bir işçi arı örneğinde 12 morfolojik karakterin ölçümü Kekeçoğlu 
(2007)’ye göre yapıldı. Ölçümü alınan uzunluk karakterleri: (1)Ön kanat uzunluğu, (2)ön kanat genişliği, 
(3)a damar uzunluğu, (4)b damar uzunluğu, (5)a/b, (6)arka kanat uzunluğu, (7)arka kanat genişliği, (8)
femur uzunluğu, (9)tibia uzunluğu,  (10)basitarsus uzunluğu, (11)basitarsus genişliği ve (12)dil uzunlu-
ğudur.

Ölçüm değerleri SPSS15.0 paket programında ANAVO ve MANOVA ile değerlendirildi ve Diskirimina-
nat Fonksiyon Analizi ile populasyonların birbirlerinden ayrışmaları sağlandı.

2.2. Geometrik morfometrik

İşçi arıların sağ ön kanatlarından hazırlanan preperatların MZ-7.5 stereozoom mikroskop ve DC-30 
dijital kamera sistemi ile resimleri çekildi ve tps-UTIL 1.28 (Rohlf 2004) ile arşiv dosyası oluşturuldu.

tps-DIG1.40 ile kanat üzerinde 18 landmark işaretlendikten sonra kartezyen kordinatları belirlendi 
(Şekil 2).    

  Şekil 2. Bal arısı populasyonlarının wing shape analizinde kullanılan 18 landmark  

tps-RELW1.34 (Rohlf, 2004) ile Generalize Least Superimposition (GLS) metoduna göre landmarkların 
relativ pozisyonları belirlendi ve temel bileşen analizi ile wing shape varyasyonu bakımından gruplar 
arası farklılık şematize edildi (Bookstein 1991; Rohlf 1993, 1999).
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2.3. mtDNA Analizi

mtDNA varyasyonunu belirlemek için PCR ile çoğaltılan COI gen bölgesi SspI resitriksiyon endonükle-
az enzimi ile, 16s rDNA gen bölgesi DraI resitriksiyon endonükleaz enzimi ile kesildi (Şekil 3).

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Saiki et al., (1988)’e göre modifiye edilerek uygulandı: ön denatü-
rasyon 94 °C’de 4 dak., denatürasyon 94 °C’de 1 dak., annealing 55°C’de 1 dak., Extension 72 °C’de 2 dak. 
35 döngü final amplifikasyon 72 °C’de 6 dak. Olarak programlanmıştır.

PCR ürünleri resitriksiyon endonükleaz enzimleri (SspI, DraI) ile kesildikten sonra %2’lik agoroz jel 
elektroforezinde ayrıştırılarak DNAfrag 3.03 paket programı ile kesim sonucu oluşan fragment uzunluk-
ları belirlendi (Nash, 1991). 

3. SONUÇLAR 

3.1. Klasik Morfometri Sonuçları

Morfometrik ölçümlerin ayrışım fonksiyon analizi Wilk’s lambda test istatistiğine göre değerlendiril-
diğinde ilk iki fonksiyon grupları ayırmada anlamlı diğerleri anlamsız bulundu (P<0.05). Bu ilk iki fonksi-
yon toplam varyasyonun % 66.4’ünü açıklamaktadır.

ANOVA ve MANOVA’ya göre bütün grupların birbirine uzaklığı önemlidir (P<0.05).  Grup merkezi bü-
tün gruplara en uzak populasyon Yığılca populasyonudur (Şekil 3).

Şekil 3. Diskiriminant Fonksiyon Analizine göre kolonilerin iki boyutlu ortamda serpilme diyagramı.

3.2. Geometrik Morfometri Sonuçları

36 kartezyen kordinatından 34’ü gruplar arası varyasyonu açıklamak için istatistiki olarak önemli bu-
lundu. Principal komponent analizi sonucu Yığılca populasyonu hariç diğer grupların kesin sınırlar ile 
birbirlerinden ayrılmamıştır. Gruplar arası varyasyonu belirlemede PC1 %24.8 oranında PC2 ise %21,9 
oranında etkilidir (Şekil 4). 

Şekil 4. Temel bileşen Analizi (Principal komponent Analizi)’ne göre grupların birbirlerinden ayrıştırılması

X-Y kordinat değerlerine göre gruplar arası shape varyasyonu Origin 7.0 paket programı ile ayrıca test 
edilmiştir (Şekil 5).  

Şekil 5.  X-Y kartezyen kordinat değerlerine göre gruplar arası farklılığın radar grafiğinde şematize edilmesi.

Mahalonobis uzaklıkları kullanılarak UPGMA metoduna göre çizilen filogenetik ağaç   principal konpe-
nent analizinin sonuçlarını desteklemektedir (Şekil 6). 

Şekil 6. UPGMA metoduna göre filogenetik ağaç

3.3. mtDNA Analiz Sonuçları

PCR ürünleri sırasıyla COI için 1028 bp ve 16srDNA için 964 bp uzunluğunda bulundu. mtDNA’nın COI 
gen bölgesinin SspI resitriksiyon endonükleaz enzimi ile kesimine göre Batı Karadeniz bölgesinde iki 
farklı mitotip bulunmaktadır (Şekil 7). 

16srDNA/DraI bakımından ise populasyonlar arasında varyasyon bulunamadı.

Şekil 7. COI/SspI kesimlerinin %2’lik agaroz jel elektroforezinde görüntülenmesi. Hendek (1), Alaplı (2), Mudur-
nu (3), Kıbrıscık (4), Safranbolu (5), Yenice (6),  Bartın (7), Çaycuma (8), Yığılca (9), Tosya (10), Ayancık (11), Çilimli 
(12), İnebolu (13).
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4. TARTIŞMA

Kekeçoğlu (2007)’nun Türkiye’nin 56 farklı lokasyonundan örnek alarak yaptığı araştırmada Yığılca 
arısı vücut iriliği ve organlarının uzunlukları bakımından diğer illerin arı popülasyonlarından farklı bulun-
muştur. Daha sonra Ticari Ana arı Üretimi Yapan İşletmelerden Alınan Ana arılarla oluşturulan Kolonilerin 
Bazı davranış, Koloni Gelişimi ve verim özelliklerinin Batı Karadeniz Bölgesi koşullarında Karşılaştırılması 
başlıklı TÜBİTAK projesinde  Anadolu Kafkas ve Yığılca arısı karşılaştırılmış ve Yığılca arısının Anadolu 
arınsın 2 katı ve Kafkas arısının  3 katı daha fazla bal verimine sahip olduğu görülmüştür (Gösterit ve ark., 
2011, TUBİTAK 1100432 nolu proje). Güler (2011) Batı Karadeniz Bölgesi Balarısı (Apis mellifera L.) Popu-
lasyonun Morfolojik Özellikleri isimli bildirisinde Yığılca arısının scutellum renginin sıfıra yakın olması ile 
diğer bal arısı populasyonlarından ayrıldığını bildirilmiştir. Diğer bazı araştırıcılarda yayınlarında Yığılca 
arısının farklı bir ekotip olduğundan söz etmektedir (Kandemir 2010 ve Bouga ve ark., 2011). 

Bu çalışmada yapılan geniş çaplı araştırma sonuçlarıda Yığılca arı ekotipinin genetik ve morfolojik ba-
kımdan farklılığını ortaya koymuştur. Geometrik morfometri ve mtDNA’ya göre yalnızca Yığılca bal arısı 
populasyonu diğer arı populasyonlarından ayrı bir grup oluşturmuştur. Yığılca arısı mtDNA/SspI kesim 
bölgesine göre genetik bakımdan da diğer arı populasyonlarından ayrılmıştır.

Saklı kent olarak bilinen Yığılca’nın il merkezine çok uzak olması yollarının bozuk olması nedeniyle bu 
ilçeye dışardan göçer arıcı girişi söz konusu olmamıştır. Modern hayatın henüz uğramadığı Yığılca’da tıp-
kı insanı gibi doğanın ve arılarının da  homojen yapısı bozulmamıştır. İlçede yapılan araştırmalar sonucu 
arıcıların dışarıdan ana arı satın almadığı, 20-30 yıllık bir zaman diliminde atadan deden kalma kolonilerin 
devamlılığını sağladıkları anlaşılmıştır. Burada uzun yıllardır saf sürekli kendi içinde yetiştirme dışardan 
göç almama söz konusudur. Dolayısıyla Yığılca’da coğrafik izolasyona bağlı olarak bulunduğu çevreye ve 
floraya adapte olan bir ekotip gelişmiştir. 
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ÖZET

Kırşehir, İç Anadolu bozkır florası içerisinde önemli bir yere sahip olması ve rekreasyon faaliyetleri 
dışındaki faaliyetlere de olanak sağlayabilecek potansiyele sahip olması nedeniyle önemli bir ilimizdir. 

Özellikle Seyfe Gölü hem önemli kuş alanı (ÖKA) olması hem de eko-turizme olanak sağlayan biyolojik 
çeşitlilik açısından önem arz eden bir alandır. 

Ayrıca, Kervansaray Dağları, Çiçekdağı, Baran Dağı ve Aliöllez Dağı Kırşehir’in bitki çeşitliliğine katkı 
veren önemli yükseltilerdir. Birkaç floristik araştırma dışında bu alanlarla ilgili henüz kapsamlı bir biyoçe-
şitlilik envanterini ortaya koyan bir çalışma yoktur. 

Bu çalışmada, Kırşehir’in biyolojik çeşitliliği açısından bitki örtüsü yapısı ve bitki türleri hakkında bilgi 
verilmiştir.

Kırşehir’de 85 familyaya ait 390 cins, 779 tür (803 tür ve türaltı takson) tespit edilmiştir. Kırşehir’de 
fitocoğrafik bölge elemanlarından 240’ı İran-Turan elementi (% 29.88), 45’i Akdeniz elementi (% 5.64), 29’u 
Avrupa-Sibirya elementi (% 3.61) ve 489’u (% 60.87) çok fitocoğrafik bölgeli ve geniş yayılışlıdır. Çalışma 
alanından 146 (% 18.18) endemik takson tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırşehir, Biyoçeşitlilik, Flora, Endemizm

SUMMARY

Kırşehir is a main city related to its considerable situation in Central Anatolian flora and its potential 
that allows recreation and other activities.

Seyfe Lake has a Important Bird Area (IBA) and has an importance related to eco-tourism with its 
biological diversity.

Otherwise, Kervansaray Mountains, Çiçekdağı, Baran Mountain and Aliöllez Mountain are important 
elevations to give some help on plant diversity of Kırşehir. There are some floristical researches but to 
our knowledge there is not an inventory states the biological diversity of this areas. 

In this study, vegetatiton composition and plant species were stated according to the biological di-
versity of Kırşehir.

As a result 779 species (803 species and subspecific taxa) belong to 85 families, 390 genera were 
determined from Kırşehir. Phytogeographic elements are represented in Kırşehir as follows: 240 Ira-
no-Turanian elements (29.88 %), 45 Mediterranean elements (5.64 %), 29 Euro-Siberian elements (3.61 
%). The 489 (60.87 %) are widespread and puliregionals. Endemism rate is 18.18 % (146 endemic taxa) 
in Kırşehir.

Keywords: Kırşehir, Biodiversity, Flora, Endemism
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1. GİRİŞ

Kırşehir, 39 05’ 23” - 30 18’ 00” kuzey enlemleriyle, 34 05’ 04” - 34 07’ 30” doğu boylamları arasında, 
Kızılırmak havzasının orta bölümünde ve İç Anadolu kıvrım dağlarının temelini oluşturan Orta Anadolu 
platosu üzerinde yer alır. 

Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alır. Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Yoz-
gat ve Ankara ile komşu olan il merkezi denizden 985 m yükseklikte olmakla birlikte yer yer 935-1410 
m’ler arasında değişmektedir.

Kırşehir, kuzeyden Delice Irmak Vadisi, batıdan Kaman-Kılıçözü Vadisi, güneyden Kızılırmak vadisi ve 
doğudan Seyfe Gölü çöküntü alanı ile çevrilidir.

Dağlar, ana çıtaları dışında düzleşerek plato görünümü almıştır. Çok sayıda akarsu, genellikle neojen 
kalkerlerinden oluşan bu yapıyı kuzey, güney ve batı yönlerinde derin vadiler açarak parçalamıştır. Yer 
yer genişleyen vadi tabanlarına 4. zaman eski ve yeni alüvyonlarının dolmasıyla tarımsal etkinlikler açı-
sından son derece önemli olan ovalar ortaya çıkmıştır. İlin doğu kesimi 2. ve 3. zamanlardaki kıvrılma ve 
sıkışmalar sırasında çöküntüye uğramış ve kapalı bir havza oluşmuştur. Yükseltisi 1.110 metre olan bu 
çöküntü alanının tabanı önceleri sularla dolu iken 4. zaman alüvyonlarının birikmesiyle bugün bu göl 
alanı küçülmüş ve Seyfe Gölü’ne dönüşmüştür.

Yayla ve plato görünümünde olan il topraklarının üzerinde 1500 m’yi aşan dağların önemli bir kısmı 
Kızılırmak ile bunun kolu olan Delice Irmak arasındadır. Kırşehir’in en büyük yükseltisi Baran Dağı’dır 
(1808 m). Ayrıca Kargasekmez Dağı (1718 m), Çiçekdağı (1691 m), Kervansaray Dağı (1679 m), Aliöllez 
Dağı (1528 m) ve Naldöken Dağı (1504 m) sayılabilir.

Yayla ve platolar ilin kuzeyine doğru (Yozgat) yükselir. Yayla ve platoların orman ve bitki örtüsü zayıf 
olmakla birlikte hayvancılığa müsaittir. Platolar kalkerli olup yağmur sularının yer altında toplanıp alçak 
yerlerden kaynak olarak çıkmasını sağlar. Bu da yaz aylarında aşırı kuraklığı önlemektedir (1)

İç Anadolu Bölgesi’nin bozkır (step) kuşağı içerisinde yer alan Kırşehir’in hâkim doğal bitki örtüsü 
bozkırdır ve orman örtü sünden yoksundur. Önceleri meşe ve iğne yapraklı ormanlarla kaplı olan yöre, 
olumsuz insan baskısı ve iklimdeki düzensizlikler nedeniyle ormanlarını kaybetmiştir. Kırşehir, orman 

varlığı açısından ülkemizin en fakir illerinden biri-
dir. Yalnızca Çiçekdağı ilçesinin kuzey kesimleri ile 
Akçakent ilçesi çevresinde meşe, karaçam ve sedir 
ağaçlarından oluşan ormanlar bo zuk koru ve balta-
lık niteliğindedir.

1.1. Kırşehir’in İklim Özellikleri

Kırşehir’in yağış rejimi K.İ.S.Y. şeklinde olup 
Doğu Akdeniz yağış rejiminin 1. alt tipindedir. Veje-
tasyon açısından bu iklimin en göze çarpan özelliği 
az çok belirgin fakat daima mevcut olan bir kurak 
devrenin bulunması ve bu devrede yüksek sıcaklık-
la beraber görülen çok az miktardaki yaz yağışıdır. 
Bu kurak devre, doğal Akdeniz vejetasyonu açısın-
dan son derece önemli bir faktördür. Kırşehir’in ik-
lim özelliği ve tipini tespit etmek için Kırşehir-Mer-
kez, Çiçekdağ ve Kaman istasyonlarının verilerin-
den yararlanılmıştır (2, 3).

1.2. Kırşehir’in Toprak Yapısı

Kurak ve tektonik bir bölgede yer alan Kırşehir’in toprak özellikleri, iklim ve ana maddeye bağlı olarak 
değişiklikler gösterir. 

Kırşehir ilinin çok büyük bir bölümü kahverengi toprakla kaplıdır. Pekişme miş kireçtaşları üzerinde 
bulunan kahverengi topraklar, kurak Orta Anadolu kuşağının da yaygın toprak türüdür.

Çiçekdağı’nın kuzeybatısı ile güneyinde kalan platolar ve Kaman’ın güneybatısı ile Merkez ilçe’nin gü-
neyi bu tip topraklarla kaplıdır. Çiçekdağı’nın 1000 m’yi aşan kesimlerinde genellikle kahverengi orman 
toprakları görülür. Bunlar organik madde bakımından zengin, olgun topraklardır. Bu topraklar üzerin-
de yer yer orman gö rülür. Orman örtüsünün seyreldiği yerlerde ise erozyon şiddetlidir. Dağın güney 
kesiminde, orman topraklarının altında kalan yükseltiler kestane renkli topraklarla kaplıdır. Çiçekdağı 
ilçesinin batısında Bayındır-Boyacık kasabaları arası ve Kaman’ın güneyinde kalan alanın bir bölümü ise 
kireçsiz kahverengi topraklarla örtülüdür. Bu tür topraklar kuru tarım için oldukça elverişlidir (4).

Seyfe Gölü’nün kuzeyi, batısı ve güneyi ile Kırşehir merkezdeki Kılıçözü ve Delice ırmak vadileri alüv-
yon topraklarla kaplıdır. Bu topraklar, akarsuların çevreden getirdiği ve organik madde bakımından zen-
gin, koyu renkli topraklardır. Ayrıca vadi tabanlarında az da olsa alüvyon topraklarla geçişli olarak kolüv-
yal topraklar da vardır. Bu topraklar ise her tür bitkinin yetişmesine elverişlidir (5).

Bu ana toprak grupları dışında, Merkez ilçe-Kaman arasını dolduran Baran Dağı’nın yüksek kesimle-
rinde çıplak kayalıklar ve Seyfe Gölü’nün çevresinde tuz luluğa bağlı olarak ortaya çıkan çorak topraklar 
vardır. Bu tür toprakların tarımsal bir de ğeri ne yazık ki yoktur.

Kırşehir’de toprağı kullanım durumuna göre, arazi varlı ğından bahsetmek gerekirse; ekili ve dikili 
alanların toplamı yaklaşık % 68’dir. Bunun % 40’ını tarla ürünleri ekim alanı, % 25’ini nadas alanı, % 3’ünü 
ise bağ, bahçe ve kul lanılmayan araziler oluşturur. İldeki çayır ve mera alanları % 20, orman alanı % 3.5 ve 
tarıma elverişli olmayan alan ise % 8.5’dur (4).

1.3. Kırşehir’in Bitki Çeşitliliği Açısından Önemi

Türkiye, bitki genetik çeşitliliği yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Bilindiği gibi kültür bitkileri gen 
merkezlerinden Ortadoğu ve Akdeniz gen merkezleri Türkiye’yi de içine alır. Bu da ülkemizin ne denli 
zengin bitki genetik çeşitliliği gösterdiğinin bir kanıtıdır. Ayrıca ülkemiz, ılıman kuşak kültür bitkilerinin 
en önemli gen kaynağını oluşturmaktadır. Birçok buğdaygil ve baklagilin yabani akrabalarının gen kay-
nakları Türkiye’dedir. Türkiye, endüstri bitkileri, tıbbi bitkiler, sebze-meyve bitkilerinin gen kaynakları 
yönünden de çok zengindir (6). 

Türkiye’de tarım ve ormancılıkta yürütülen ıslah çalışmalarının sürekliliği ve başarısı için, ülkemizdeki 
kültür bitkilerinin yabani akrabaları, ilkel kültür formları ve önemli orman ağaçları genetik çeşitliliğinin 
de etkili bir şekilde korunması, kullanılması ve işletilmesi gerekmektedir (6).

Anadolu, insan ve hayvan etkileri altında uzunca bir dönem değişiklik yaşamak zorunda kalmıştır. Ge-
nişçe bir bölümünü kaplayan bozkır da sonuçta insan etkisiyle oluşmuş bir bitki örtüsüdür. Anadolu in-
sanının yaklaşık ⅓’i kırsal kesimde yaşamaktadır. Bu nüfusun da büyük bir bölümünün geçimini sağladığı 
yer orman ve meralar gibi doğal alanlardır. Bu da doğal bitki örtüsündeki değişimin daha hızlı ve tehlikeli 
boyutlara ulaşmasında çok önemli bir etken olarak günümüze kadar devam etmiştir ve etmektedir.

Kırşehir, Anadolu’daki birçok ilimiz gibi endemik bitkilerin yetiştiği önemli bitki alanlarından birisidir. 
Yörede bir zamanlar orman oluşturacak kadar yaygın olan meşe türlerinin başta yakacak amacıyla kesil-
mesi ve diğer nedenler ile bugün bu ağaçların yerini tipik bozkır bitkisi olan dikenli geven kaplamıştır. Bu 
sürecin devam etmesi sonucunda da doğal alanlarda erozyon yer yer kendini göstermektedir. Kırşehir’in 
bitki çeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, yörenin bitki örtüsü üzerinde aşırı bir baskı 
olduğu, birçok endemik bitkinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu veya populasyonların za-
yıfladığı anlaşılmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin başrol oyuncuları da ne yazık ki insanlardır.

1.4. Kırşehir’in Bitki Örtüsü

1.4.1. Kırşehir’in Vejetasyonu

Kırşehir il sınırlarında orman, bozkır (step), kaya, çayır, sucul (akuatik) ve tuzcul (halofitik) vejetasyon 
başlıca vejetasyon tipleridir (7-11).

1.4.1.1. Orman Vejetasyonu

Kırşehir’de bulunan orman vejetasyon tipini Pinus nigra subsp. pallasiana, Quercus cerris var. cerris ve 
Q. pubescens ormanları temsil etmektedir. Ayrıca Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus dar alanlarda bu-
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lunmaktadır. Bu toplulukların alt floralarıında çalı vejetasyonunu temsil eden Jasminum fruticans, Euon-
ymus verrucosus, Rhamnus rhodopedius subsp. anatolicus üyelerine rastlanmaktadır. Bu çalı vejetasyonu 
altında ise Astragalus densifolius subsp. densifolius, Hesperis bicuspidata, Consolida hellespontica, Ranun-
culus argyreus gibi otsu bitkiler dikkati çeker (7-11).

1.4.1.2. Bozkır (Step) Vejetasyonu

Orman vejetasyonu dışında yer alan yaygın vejetasyon tipidir. Bozkır vejetasyonunu oluşturan bitkiler 
genellikle dikenli yastık formundaki kurakçıllar (kserofitler), kurakçıl otsular, kamefit ve hemikriptofit-
lerdir. Bozkır vejetasyonun bu karakteristik türleri genellikle marn ya da jipsli alanlara yerleşmişlerdir. 

Bozkır vejetasyonunun göze çarpan yaygın türleri; Çiçekdağı, Akçakent ve Kaman ilçeleri civarında Ast-
ragalus pycnocephalus var. pycnocephalus, A. plumosus var. plumosus, A. strictifolius var. kutepovii, A. mic-
ropterus, A. podporea, Acantholimon acerosum var. acerosum, A. acerosum var. brachystachyum, Thymus 
sipleus subsp. rosulans, Artemisia santonicum, Festuca valeciaca, Stipa holosericea, Pennicetum orientale, 
Melica ciliata subsp. ciliata’dır. Mucur ve Seyfe Gölü çevresinde ise Alyssum desertorum var. desertorum, 
Alyssum pateri subsp. pateri, Spergularia media, Gysophila parva, Noaea mucronata subsp. mucronata, Re-
aumaria alternifolia, Astragalus kırsehiricus, Astragalus lydius, Astragalus karamasicus, Peganum harmala, 
Bupleurum sulphureum, Scabiosa argentea, Anthemis wiedemanniana, Achillea wilhemsii, Artemisia santo-
nicum, Artemisia taurica, Gundelia tournefortii, Centaurea carduiformis subsp. carduiformis, Lappula bar-
bata, Bungea trifida, Phlomis armeniaca, Marrubium parviflorum subsp. oligodorı, Thymus sipyleus subsp. 
rosulans, Acarıtholimorı acerosum var. acerosum, Secale montanum, Bromus japonicus subsp. japonicus, 
Bromus tectorum, Bromus tomentellus, Festuca callieri subsp. callieri ve Stipa capillata’dır (7-11).

1.4.1.3. Çayır Vejetasyonu

Çayır vejetasyonu, özellikle Seyfe Gölü ve çevresinde (Karaçayır mevkii) eğimsiz, geniş bir sulak alan 
içerisindedir. Bu bölgedeki mevcut bitki türleri; Juncus gerardi subsp. gerardi, Eleocharis uniglumis, Bol-
boschoenus maritimus var. maritimus, Carex otrubae, Carex divisa, Dactylis glomerata subsp. hispanica, 
Cynodon dactylon var. villosus, Elymus elongatus subsp. ponticus’dır (7-11).

Göl’ün etkisi ile oluşan sulak ve nemli alanlarda ise; Triglochin palustris, Butomus umbellatus, Alisma 
plarıtago-aquatica, Orchis palustris, Typha latifolia, Phragmites australis, Aeluropus littoralis, Lotus corrıi-
cultus var. corniculaus, Tetragonolobus maritimus, Glaux maritima türleri bulunmaktadır (7-11).

1.4.1.4. Sucul (Akuatik) Vejetasyon

Kırşehir’de lokal olarak bulunan bu vejetasyon tipinin üyeleri; Phragmites australis, Thypa angustifolia, 
T. latifolia, Carex halleriana, Juncus inflexsus, J. articulatus, J. gerardii, Triglochin palustris, Butomus um-
bellatus, Alisma plantago-aquatica ile temsil edilir. Bu vejetasyon haricinde su kaynaklarının kenarlarında 
ise Veronica anagallis-aquatica’ya da rastlanılır (7-11).

1.4.1.5. Tuzcul Vejetasyonu

Kırşehir’de Çiçekdağı, Akçakent ile Mucur ve Seyfe Gölü çevresinde bu vejetasyon üyelerine rastlan-
maktadır. Bu vejetasyon tipi topraktaki tuz yoğunluğuna karşı dayanıklı, tüylü veya etli özellikteki daha 
çok Chenopodiaceae (Kazayağıgiller, Sirkengiller) familyası üyelerinin ağırlıklı bulunduğu bitkilerdir. Bun-
lar; Camphorosma monspeliaca subsp. lessingii, Kochia prostrata, Suede altissima, Petrosimonia nigdeensis, 
P. brachiata, Halocnemum strobilaceum, Salicornia prostrata, Salsola inermis, Panderia pilosa, Petrosimo-
nia brachiata, Karscheninnikovia ceratoides, Gypsophila perfoliata, Frankenia hirsuta, Limonium iconicum, 
L. globuliferum ve Halanthium kulpianus’ dur (7-11).

1.4.2. Kırşehir Florası

Kırşehir florası ile ilgili bugüne kadar yapılmış az sayıda flora ve vejetasyon çalışması bulunmaktadır 
(8-14). Bu çalışmalara göre Kırşehir’de 85 familyaya ait 390 cins, 779 tür (803 tür ve türaltı takson) tespit 
edilmiştir. Kırşehir’de fitocoğrafik bölge elemanlarından 240’ı İran-Turan elementi (% 29.88), 45’i Akdeniz 
elementi (% 5.64), 29’u Avrupa-Sibirya elementi (% 3.61) ve 489’u (% 60.87) çok fitocoğrafik bölgeli ve ge-
niş yayılışlıdır. Kırşehir’de 146 (% 18.18) endemik takson tespit edilmiştir (8-18). Bu endemik taksonlardan 
bazıları aşağıda verilmiştir.

          
Alyssum hirsutum var. caespitosum    Dianthus anatolicus (Anadolu karanfili)         Hedysarum cappadocicum

          
  Onosma bracteosum (emzikotu)             Verbascum wiedemannianum                        Digitalis lamarckii

          
         Wiedemannia orientalis                              Salvia hypargeia                                    Muscari azureum

          
                 Iris schachtii                                                Iris sari                                            Crocus ancyrensis
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ÖZET

Bu çalışma ile Batı Karadeniz bölgesi içsularındaki tatlısu balık faunasının günümüzdeki taksonomik 
durumunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Balık örnekleri batıda Sakarya’dan doğuda Sinop’a kadar, 
güneyde ise Sakarya Nehri ve kollarının yer aldığı Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerini kapsayan toplam 
78 istasyondan toplanmıştır. Çalışma sonucunda 10 familyadan 30 tür ve 2 alttür olmak üzere 32 takson 
tespit edilmiştir. Gambusia affinis, Pseudorasbora parva ve Carassius gibelio türleri bölge içsularından ilk 
kez bu çalışma ile bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Batı Karadeniz Bölgesi, içsu balıkları, taksonomi, balık faunası.

1. GİRİŞ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, ozon tabakasındaki incelme ve delinmelerin de etkisiyle, 
giderek artan çevresel sorunlar, buzulların erimesi, zaten az olan tatlısu kaynaklarının bilinçsizce ve aşırı 
tüketimi ve kirletilmesi ile son yıllardaki küreselleşme faaliyetleri gibi olaylar ülkelerin kendi milli değer-
lerine daha fazla sahip çıkmaları ve doğal zenginliklerini ileriki nesillere en az kayıpla nakletme gereksi-
nimini ortaya koymuştur. Bu nedenledir ki, birçok endemik tür ve alttürü bünyesinde barındıran ülkemiz 
içsuları da biyolojik çeşitlilik yönünden ayrıntılı olarak incelenip, sahip olduğu değerlerin bilinmesi ve 
sürdürülebilirliği için gerekli olan tedbir ve önerilerin saptanması gerekmektedir. Türkiye tatlısu balıkları 
ile ilgili çalışmalar 19. yüzyılın ortalarında başlamış ve 1940’lı yıllara kadar sadece yabancı kökenli araştırı-
cılar tarafından sürdürülmüştür. Daha sonraki yıllarda ise büyük çoğunlukla yerli araştırıcıların çalışmala-
rına konu olmuştur. Batı Karadeniz Bölgesi içsularını kısmen veya tamamen kapsayan çalışmalar tarihsel 
gelişim sürecine göre incelendiğinde; Battalgil (1941) ile başlayan çalışmalar Sözer (1942), Tortonese 
(1954), Geldiay (1961), Banarescu ve Nalbant (1964), Ladiges (1966), Tanyolaç (1968), Tanyolaç ve Kara-
batak (1974), Erk’akan ve Kuru (1982), Erk’akan (1983a, 1983b), Erk’akan ve Akgül (1986), Elvira (1987), 
Balık (1995), Alaş ve diğ. (1997 ve 1999), Wildekamp ve diğ. (1999), Yılmaz ve diğ. (1999a, 1999b), Kuru 
ve diğ. (2001), Kuru (2004), Fricke ve diğ. (2007) şeklinde devam etmiştir. Bunların dışında, bölgenin içsu 
balıklarını kısmen ilgilendiren bazı çalışmalar mevcut olup, başlıcaları Ladiges (1960 ve 1964), Karaman 
(1969), Banarescu ve diğ. (1978), Erkakan ve diğ. (1998, 1999) şeklinde sıralanabilir. Bu taksonomik çalış-
malara ilave olarak, Batı Karadeniz Bölgesindeki içsularda yaşayan bazı ekonomik türlerin, biyolojik özel-
liklerinin tespitine yönelik çalışmalarda da bölge sularından özellikle ekonomik olan türlerin bildirişleri 
yapılmıştır (Erk’akan 1985, Ekmekçi (Atalay) ve Erk’akan 1992, Ekmekçi (Atalay) 1996, Ekmekçi 1996a, 
1996b, 1996c, Yılmaz ve diğ. 1996, Ölmez ve Köksal 1997, Emiroğlu ve diğ. 2001).

Yukarıda belirtildiği üzere, Batı Karadeniz Bölgesi içsularının balık faunasına yönelik çalışmalar daha 
ziyade büyük akarsu sistemleri olan Sakarya ve Kızılırmak nehirleri havzalarında kalan suları kapsamak-
tadır. Bölgenin kıyı şeridinde yer alan çok sayıdaki küçük akarsuyun balık faunası ile ilgili olarak ise günü-
müze kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bunun yanı sıra, coğrafik konumu, Anadolu’nun tarihsel 
değişimi ve son yıllardaki balıklandırma çalışmalarının yarattığı kargaşa nedeniyle de Türkiye’nin tatlısu 
balık faunası günümüzde hala tam manasıyla sonuçlandırılabilmiş değildir. Bu durumu Türkiye’nin iki kı-
tanın birleştiği, Boğazlar sistemi ve Thetys denizi gibi çok önemli oluşumların etkisi altında kalmış bir 
coğrafyaya sahip olması gibi nedenlerle açıklayabiliriz. Bu özel coğrafik koşulların yanı sıra, özellikle son 
20-25 yılda ülkemizdeki gölet ve barajların hızla artması ve düzensiz şekilde balıklandırılmaları da türle-
rin doğal dağılım alanlarının oldukça karmaşık bir hal alması sonucunu doğurmuştur. 

Bu çalışma ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Sakarya Nehri, Yenice Irmağı ve Bartın Çayı gibi 
büyük akarsu sistemlerinin yanı sıra, Karadeniz Bölgesi coğrafyası gereği, denize paralel uzanan dağ sil-

1 Bu çalışma Doktora tezi kapsamında yapılmış olup, 2008 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisinde “Araştırma Notu” 
olarak basılmıştır.
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silelerinden kaynaklanarak kısa mesafede denize ulaşan çok sayıdaki küçük derelere sahip bir bölgenin 
tatlısu balık faunasının günümüzdeki taksonomik durumunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın konusunu oluşturan tatlısu balıkları, Batı Karadeniz Bölgesi’nde Sakarya’dan Sinop’a kadar 
olan sahadaki 13 ilin (Adapazarı, Düzce, Bursa, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çan-
kırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya) kapsadığı akarsulardan toplanmıştır. Batıda Sakarya Nehriyle başlayıp, 
doğuya doğru Yenice Irmağı ve Bartın Çayı, güneyde ise Kızılırmak Nehri’nin büyük bir kolu olan Gökır-
mak Çayı gibi büyük akarsu sistemlerinin kolları ile, Karadeniz’e paralel uzanan dağlardan doğarak kısa 
mesafede denize dökülen küçük akarsular dahil olmak üzere 78 farklı lokaliteden örnekleme yapılmıştır 
(Şekil 1). 

Şekil 1. Çalışma alanı

Çalışmanın konusunu oluşturan materyalin toplanabilmesi için, bölgenin coğrafik yapısı ve iklim ko-
şulları da göz önünde bulundurularak, akarsuların debilerinin azaldığı, balıkların daha hareketli olup 
akarsu sisteminin her yanına dağıldığı ve avcılığının nispeten kolay yapıldığı yaz ayları tercih edilmiştir. 
Bu amaçla 2004 ve 2005 yıllarının yaz aylarında gerçekleştirilen alan çalışmaları ile balık örnekleri top-
lanmıştır. Balık örneklerinin toplanmasında akarsularda “SAMUS 725 G” model doğru akım elektroşoker 
cihazı ile 1 KW ve 220 V kapasiteli alternatif akım jenarötörü ve el kepçeleri; durgun sularda ise çeşitli 
ağlar kullanılmıştır. Toplanan örneklerin renk ve desenlerini belirlemek amacıyla fikse edilmeden önce 
renkli fotoğrafları çekilmiştir. Yakalanan balık örnekleri %4’lük formaldehit çözeltisinde tespit edilerek 
laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvara getirilen örneklerin tür ve alttürleri belirlenerek her bir takson-
dan yakalanan birey sayıları tespit edilmiştir. Balık tür ve alttürlerinin teşhisinde Berg (1948-49), Kuru 
(1980), Erk’akan (1984), Miller (1986), Elvira (1987), Erk’akan ve diğ. (1999), Wildekamp ve diğ. (1999), 
Hrbek ve Wildekamp (2003), Turan ve diğ. (2006), Geldiay ve Balık (2007)’ın yaptıkları tayin anahtarları 
ve yayınlardan yararlanılmıştır.

3. BULGULAR

Araştırma bölgesinden elde edilen balık örneklerinin sistematik sınıflandırılmasında FAO (1971) kata-
loğu “European Inland Waterfish” deki taksonomik kategoriler esas alınmış ve değerlendirmeler sonu-
cunda 10 familya dahilinde 30 tür ve 2 alttür olmak üzere toplam 32 takson tespit edilmiştir. 

Phylum: CHORDATA
Subphylum: VERTEBRATA
Classis: TELEOSTEI
Superordo: PROTACANTHOPTERYGII
Ordo: SALMONIFORMES
Familia: Salmonidae
Salmo labrax Pallas, 1814
Superordo: OSTARIOPHYSI
Ordo: CYPRINIFORMES
Familia: Cyprinidae
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Barbus tauricus escherichi (Steindachner, 1897)
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Capoeta baliki Turan, Kottelat, Ekmekçi, İmamoğlu, 2006
Capoeta sieboldi (Steindachner, 1864)
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Chalcalburnus chalcoides (Güldenstaedti, 1772)
Alburnus escherichi Steindachner, 1897
Chondrostoma angorense Elvira, 1987
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Pseudorasbora parva (Temminck&Schlegel, 1846)
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Familia: Cobitidae
Cobitis simplicispinna Hanko, 1925
Cobitis splendens Erk’akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998
Cobitis vardarensis vardarensis Karaman, 1928
Familia: Balitoridae
Nemacheilus angorae Steindachner, 1897
Superordo: ACANTHOPTERYGII
Ordo: GASTEROSTEIFORMES
Familia: Syngnathidae
Synganthus abaster Risso, 1827
Ordo: CYPRINODONTIFORMES
Familia: Cyprinodontidae
Aphanius villwocki Hrbek & Wildekamp, 2003
Familia: Poecilidae
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)
Ordo: MUGILIFORMES
Familia: Mugilidae
Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Mugil auratus Risso, 1810
Familia: Atherinidae
Atherina boyeri Risso, 1810
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Ordo: PERCIFORMES
Familia: Gobiidae
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
Neogobius cephalarges (Pallas, 1814)
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)

Bu çalışmada, balık örneklerinin toplandığı istasyonlara göre tür dağılımları incelendiğinde, 10 takso-
nun elde edildiği Gölbaşı Göleti (ist. 2) ve Salı Dere (ist. 17) ile 9 taksonun tespit edildiği Karasu Deresi 
(ist. 3) ve Maden Deresi (ist. 4) tür çeşitliliğinin en fazla bulunduğu lokaliteler olmuştur. Tür çeşitliliği açı-
sından en fakir istasyonlar ise sadece L. cephalus bireylerinin elde edildiği Göbü Deresi (ist. 22), sadece 
C. baliki örneklerinin yakalandığı Derelitekke Deresi (ist. 53) ve Kara Dere (ist. 77) ile sadece S. labrax tü-
rünün yakalandığı Kurukavak Deresi (ist. 8), Manastır Deresi (ist. 64), Adıyaman Deresi (ist. 65) ve Kirazlı 
Çayı (ist. 69) olmuştur (Tablo 1). Tüm istasyonlar dikkate alındığında, 78 istasyonun 54’ünde tespit edilen 
L. cephalus bölgede en yaygın rastlanan tür olup, B. t. escherichi 44, C. baliki ve A. bipunctatus taksonları 
da 35 istasyonda tespit edilmiştir. Buna karşın, A. boyeri, G. affinis, M. cephalus, M. aurata, S. erythropht-
halmus, S. abaster, T. tinca ve C. carpio türlerine ise tek bir lokalitede rastlanmıştır. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Batı Karadeniz Bölgesi içsu balık faunasının ortaya konmasına yönelik çalışmalar incelendiğinde, bü-
yük oranda bölgenin batı ve güney sınırını oluşturan Sakarya Irmağı ile doğu sınırını oluşturan Kızılırmak 
Nehri havzalarını içerdiği görülmektedir. Balık faunası hakkında bazı bilgilerin bulunduğu bu iki akarsu 
havzasının küçük birer bölümü, bölgenin çok az bir kesiminde yer almaktadır. Buna karşın, havzaları ta-
mamen araştırma bölgesi kapsamında bulunan Yenice Irmağı ve Bartın Çayı gibi büyük sayılabilecek su 
kütleleri ile özellikle sahile yakın kesimde dağlardan doğup, kısa mesafede denize ulaşan Devrekani, 
Şehriban, Terme, Gündoğan, Akçabel, Karacehennemboğazı, Sökü, Zerve, İlişi, Ezine, Kirazlı, Helaldi ve 
Ayancık çayları gibi bir çok küçük akarsuyun balık faunası hakkında ise, günümüze değin herhangi bir bil-
gi mevcut değildir. Bu çalışma ile, bölgede yer alan Sakarya, Kızılırmak, Yenice, Bartın Irmağı ve kolları ile 
yukarıda isimleri sayılan diğer küçük akarsuların balık faunasının ortaya konulmasına çalışılmıştır.

Çalışma sonucunda tespit edilen taksonlar arasında, daha önceki çalışmalarda bölge sularından her-
hangi bir kaydı olmayan Gambusia affinis, Pseudorasbora parva ve Carassius gibelio türleri ilk kez bu ça-
lışma ile bildirilmektedir. Ancak, her üç türün de ülkemiz içsularının doğal balıkları olmadığı gerçeği göz 
önüne alınırsa, bu türlerin muhtemelen sonradan gerçekleştirilen baraj ve göletlerdeki aşılama çalışma-
ları sırasında bölge sularına dahil edilmiş olduklarını söyleyebiliriz. Keza bu türlerden Gambusia affinis 
bireylerinin Gölbaşı Göleti’nden; Carassius gibelio ile Pseudorasbora parva bireylerinin ise Enne Barajı’nın 
kaynağını oluşturan Ağaçköy Deresi ile ayağını oluşturan Felek Deresi’nden örneklenmiş olmaları bu gö-
rüşü desteklemektedir. 

Günümüze kadar, özellikle Batı Karadeniz Bölgesi balık faunasının tümünü kapsayacak şekilde de-
taylı bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte, bölge içsularının bazılarını da içine alan Sakarya ve Kızılır-
mak havzalarını kapsayan ayrıntılı çalışmalarda 12 familyadan 44 taksonun varlığı bildirilmiştir (Erk’akan 
1983a, 1983b; Erk’akan ve Akgül 1986; Erk’akan ve Kuru 1982). Bu çalışmada ise, 10 familya kapsamında 
30 tür ve 2 alttür olmak üzere toplam 32 takson tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen takson sayı-
sında gözlenen farklılığın nedenlerinden biri, daha önceki çalışmalarda Sakarya ve Kızılırmak nehirlerinin 
tüm havza olarak incelenmiş olmasına rağmen çalışmamızda her ne kadar bu iki nehrin bölge dahilinde 
kalan kollarından örneklemeler yapılmış olsa da, bu örneklemelerin her iki nehrin tüm havzasını temsil 
etmesi mümkün değildir. Oysaki, bu çalışmanın amacı Batı Karadeniz Bölgesi sınırları içinde kalan tatlısu-
ların balık faunasını ortaya koymak olduğundan, söz konusu nehirlerin bölge sınırlarında kalan kollarının 
yanı sıra daha önce herhangi bir çalışmaya konu olmamış küçük akarsular üzerinde durulmuştur. Söz ko-
nusu küçük akarsular, hem debilerinin düşük olması, hem de bölgenin coğrafik özellikleri ve topoğrafik 
yapısı nedeniyle tür çeşitliliğinin fazla olmadığı küçük derelerdir. Takson sayısında gözlenen bu farklılığın 
bir diğer nedeni de örnekleme yönteminin farklılığından kaynaklanmış olabilir. Çalışma süresince, Batı 

Karadeniz Bölgesi akarsuları etraflıca taranarak ve her bir taksondan bol miktarda örnek yakalanarak, 
içsu balık faunasının taksonomik yönden güncelleştirilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, bu çalışma özellikle 
bölgenin sahil kesiminde kalan ve kısa mesafede denize dökülen küçük derelerin balık faunasına ait ilk 
verileri kapsaması açısından da önem arz etmektedir. Söz konusu küçük akarsular, balık türlerinin çe-
şitliliği açısından fakir olmalarına karşın, kirlilik problemlerinden uzak kalmış olmaları ise sevindirici bir 
durumdur. Ayrıca, bu akarsuların küçük olmalarına rağmen, bölgenin coğrafik yapısı ve iklim özellikleri 
gereği, yaz mevsiminin en kurak zamanlarında bile kurumamış olmaları, barındırdıkları balık türlerinin 
devamlılığı açısından da önem taşımaktadır. Ancak, Sakarya Nehri, Yenice Irmağı ve Bartın Çayı gibi bü-
yük akarsuların aşağı havzalarının az da olsa evsel ve sanayi kaynaklı kirlenmeyle karşı karşıya oldukları 
gözle görülür bir gerçektir.

Batı Karadeniz Bölgesi içsularında yayılış gösteren balıklar arasında, bölge halkı için ekonomik olan 
taksonların yanı sıra, insan gıdası olarak tüketilmediğinden, ekonomik önemi düşük olan tür ve alttürler 
de bulunmaktadır. Ancak, her ne kadar ekonomik değerleri olmasa da, ülkemizin biyolojik zenginliklerin-
den olan bu tür ve alttürlere ait populasyonların devamlılığının sağlanabilir durumda oluşu çok önemli 
ve sevindirici bir sonuçtur. Bu nedenledir ki, özellikle bölgenin doğu kesiminde yer alan küçük akarsuların 
bu haliyle korunmalarının sürekliliğini sağlamak gerekmektedir. Araştırma bölgesinin batı kesiminde yer 
alan ve daha büyük ölçekli olan nehirler ve kollarının ise (Porsuk Çayı, Yenice Irmağı, Bartın Çayı gibi) 
özellikle yerleşim bölgelerinden gelen kirletici kaynakların kısa vadede kontrol altına alınması, orta ve 
uzun vadelerde ise kirliliğin tamamen ortadan kaldırılması bir zorunluluk haline getirilmelidir.

Sonuç olarak, her ne kadar çalışmamızda tespit edilen takson sayısı, yukarıda ayrıntılı olarak açıklan-
maya çalışılan sebeplerden dolayı, daha önceki çalışmalara göre az olsa da, çalışmanın temel amaçların-
dan biri olan bölgenin küçük akarsularına ait balık faunasının ortaya çıkarılması sonucuna ulaşılmıştır.
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SARIKUM GÖLÜ’ NÜN SULAK ALANLAR AÇISINDAN ÖNEMİ
Şube Müdürü, Mustafa SUNGUR, Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü, 

Sinop İl Şube Müdürü

ÖZET:

Türkiye’de sulak alan olma niteliğine sahip bir çok alan bulunmakla beraber, bazıları ekolojik özellik-
leri bakımından diğerlerinden ayrılır. Kuzey Anadolu’da, Sinop şehir merkezinin 21 km batısında yer alan 
Sarıkum Gölü de bu sulak alanların önemlilerinden biridir.

Sarıkum Gölü, eski bir koyun kıyı kordonu ile kapanması sonucu oluşmuş, tipik bir lagün gölüdür. Kay-
nak suları ve derelerle beslenmekte ve fazla sularını kuzeyindeki Karadeniz’e boşaltmaktadır. Karadeniz 
ikliminin hüküm sürdüğü Sarıkum Gölü ve çevresi; kumul topografyası, henüz bozulmamış doğal kıyıları, 
su basar dişbudak ormanı, zengin bir bitki örtüsü, çok sayıda kuş ve balık türleri ile önemli bir ekosistem 
oluşturur. Bu nedenle göl ve çevresindeki 785 hektar arazi, 1987’de Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan 
edilmiştir.

Sarıkum Gölü; içinde ve çevresinde barındırdığı hayvan ve bitki türleri, bunların yaşama ortamlarında-
ki çeşitlilik, göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle çok kalabalık kuş gruplarına beslenme ve konakla-
ma imkânı sağlaması gibi özellikleri ile “uluslararası sulak alan” kriterlerine sahip bir sulak alan ekosiste-
midir. Göl; 102 hektar alanı göl yüzeyi, 82 hektar alanı bataklık olmak üzere yaklaşık 184 hektarlık alana 
sahiptir. Türkiye’deki mevcut sulak alanlar içinde en iyi korunanlardan biridir.

Anahtar Kelime: Sarıkum Gölü, sulak alan, kumul topografya, dişbudak ormanı.

2. GİRİŞ

2.1. Sarıkum Gölü

Sarıkum Gölü Sinop yarımadasında (35º 54¹ 30¹¹ E, 42 º 01¹ 35¹¹ N) yer almaktadır (Bat ve ark, 2006). 
Sarıkum Gölü’nün K’ de platonun devamlılığını kesintiye uğratan ve tabakalarda kesiklik meydana geti-
ren fay hattının G kısmının bir bölümünün deniz seviyesinin altına düşmesi sonucu eski bir körfez oluş-
muştur. Sarıkum Gölü, bu eski körfeze akan derelerin önünün uzun yıllar boyunca hem dalgalarca sürük-
lenen hem de karayel rüzgârlarının hareketlendirdiği kıyı kumulları ile kapanması sonucu oluşmuş bir kıyı 
set (lagün) gölüdür (Karaer, 2007).  

Gölü beş dere beslemektedir. Keçideresi, Sarıkum Deresi, aktif olmayan Karakurt Deresi, Büyükdüz 
Deresi , göl suyunun taşmasını önlemek amaçlı drenaj yapılarak açılmış Dereönü Deresi ile bağlantıları 
bulunmaktadır (Bat ve ark., 2006; Sungur, 2010). Fazla sularını kuzeyindeki Karadeniz’e boşaltmaktadır. 
Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü Sarıkum Gölü ve çevresi; kumul topografyası, henüz bozulmamış 
doğal kıyıları, su basar dişbudak ormanı, zengin bir bitki örtüsü, çok sayıda kuş ve balık türleri ile önemli 
bir ekosistem oluşturur. 

Sarıkum Gölü; içinde ve çevresinde barındırdığı hayvan ve bitki türleri, bunların yaşama ortamlarındaki 
çeşitlilik, göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle çok kalabalık kuş gruplarına beslenme ve konaklama 
imkânı sağlaması gibi özellikleri ile “uluslararası sulak alan” kriterlerine sahip bir sulak alan ekosistemidir. 
Türkiye’deki mevcut sulak alanlar içinde en iyi korunanlardan biridir.
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2.2.Sahanın Yeri ve Sınırları

Sarıkum Gölü, Karadeniz Bölgesi’nde Sinop Yarımadası’nın Batı kesiminde, Sinop merkez ilçe idarî sı-
nırları içinde olup, Sinop-Ayancık devlet karayolunun 21. km’sinde bulunmaktadır (Şekil 2.2.1.).

                                    

Şekil 2.2.1. Lokasyon haritası  (Yılmaz,2005)

2.3. Sarıkum Gölü Ekosistemi

Sarıkum TKA, deniz, kıyı, kumul, göl, bataklık alanları ile karasal ve su basar orman ekosistemlerinin 
çok kısa mesafeler içinde değiştiği çok çeşitli ekosistemlere sahip ender özellikteki bir alandır. (Şekil 
2.3.1.).

 Şekil 2.3.1. Ekosistem haritası (Doğan, 2007)

2.4. Fauna ve Ornitolojik Özellikler

Sarıkum Gölü açık su yüzeyi yanında, sazlıklar, bataklıklar kumul ve kumsallar gibi farklı ekolojik ka-
rakterdeki yaşam ortamları ile başta su kuşları olmak üzere değişik türden zengin bir faunistik yaban 
hayatına sahiptir (Karaer, 2007). 

Sarıkum Gölü’nde  yapılan çalışmada, dişli sazancık (Aphanius chantrei), kefal türleri (Mugil sp., Liza 
sp.), kaya balığı (Neogobius melanostomus), dere pisisi (Platichthys flesus), dikence (Gasterosteus aculea-
tus), gümüş balığı (Atherine boyeri) ve sazan (Cyprinus carpio) balıklarının varlığı ortaya konmuştur (Şen-
doğan, 2006; Sungur, 2010).

Sarıkum Gölü çevresinde karaca (Capreolus capreolus), yaban domuzu (Sus scrofa), çakal (Conis au-

reus), tilki (Vulpes vulpes),  gelincik (Mustela nivalis), porsuk (Meles meles),  yılkı atları (Equus), kızılgeyik 
(Cervus elaphus), kurt (Canis lupus) gibi değişik türde yaban hayvanı ile özellikle göl çevresindeki bataklık 
alanlarda yılan, kurbağa ve kertenkele türleri görülmektedir. Sarıkum TKA içinde memelilere seyrek ve 
sık ağaçlık alanlarda, çalılıklarda, taban florası zengin orman altında, orman içi su kenarlarındaki ağaç-
sılar, çalılıklar ve bunların kökleri arasında, yine orman içi taşlık, oyuk ve çürümekte olan ağaç veya dö-
küntülerinin arasında, bataklık ve ağaç sınırının dışındaki açık alanlarda, kültür alanlarına yakın yerlerde, 
yerleşim alanlarında rastlanabilir (Karaer,2007).

Göl ve yakın çevresinde 9 Diptera, 6 Gastropoda, 2 Bivalvia, 4 Amphipoda, 1 Polychaeta, 1 Epheme-
ropotera ve 1 tür de Turbellaria’ya ait olmak üzere 28 tür tespit edilmiştir. Orhestia cavimana türünün 
Türkiye’nin Karadeniz kıyıları için yeni kayıt olduğu bildirilmiştir (Akbulut,1996).

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü envanter çalışmaları ile de göl ve yakın çevresinde yaklaşık 200 farklı 
türün tespiti yapılmıştır. Göl ve bataklık alanda yaygın görülen türler; Öter ardıç, ispinoz, bahri, küçük 
ağaçkakan, sakarmeke, su tavuğu, küçük batağan, elmabaş, yeşilbaş, tepeli patka, akkuyruk sallayan, 
kılkuyruk, gri balıkçıl, büyük ak balıkçıl, şahin, karabaşlı iskete, kaşıkgaga, su çulluğu, küçük ak balıkçıl, 
çamurcun, sütlabi, bozördek, karabatak, florya, karatavuk, mavi baştankara, saz delicesi, alaca ağaçka-
kan, bıyıklı baştankara, tahtalı güvercin, bataklık çintesi, karaboyunlu batağan ve bozkaz. Orman İçinde 
görülenler; Büyük baştankara, saz delicesi, mavi baştan kara, kara tavuk, tahtalı güvercin, ispinoz, saka, 
çıtkuşu, kızılgerdan, aksırtlı ağaçkakan, orman alaca ağaçkakanı, küçük ağaçkakan, büyük orman kartalı 
ve orman tırmaşık kuşu. Denizde görülenler; Karabatak, kara gerdanlı dalgıç, bahri, gri balıkçıl, gümüş 
martı, küçük gümüş martı ve büyük akbalıkçıl (Karahan ve Yeşil, 2007).

Gölün içinde bulunduğu Sinop Yarımadası Önemli Kuş Alanıdır. (ÖKA-49)numara ile listelenmektedir. 
ÖKA doğadaki kuş türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem taşıyan coğrafyalardır.

Sarıkum Gölü de yılda yaklaşık olarak ortalama 20000 adet kuşun konaklamasına ev sahipliği yapması 
ve nesli tehlike altında bulunan Dikkuyruk’ un uğrak yerlerinden biri olması nedeniyle Ö.K.A. listesine 
dâhil edilmiştir (Şekil 2.4.1).

Şekil 2.4.1. Dikkuyruk (Anonim, 2009a)

2.5. Flora

Sinop Yarımadasının bitki örtüsünce zengin ve yeşil görünümü ile Sarıkum TKA ve çevresi ile zıtlık gös-
termektedir. Nitekim Sarıkum TKA’nı toprak (edafik) şartların hazırladığı kum topografyasının geliştiği 
bir alan görünümündedir. Sarıkum TKA’nı Türkiye’nin diğer TKA’larına göre çok daha yağışlı bir bölgede 
olmasına karşın, yaygın ve belirgin bir kum topografyasına sahip oluşu diğerlerinden farklı özellikte ol-
masını sağlamaktadır.

Sarıkum TKA’nda, yapılan gözlemler, çekilen fotoğraflar ve toplanan bitkiler ile ilgili yayınlardan elde 
edilen verilerin taksonomik yönden değerlendirilmesi sonucunda 97 familyaya ait 328 cins, 522 tür ve 
tür altı takson tesbit edilmiştir. Bu taksonların 7’si Pteridophyta, 515’i Spermatophyta’ya aittir. Gymnos-
permae 4, Angiospermae ise 511 taksona sahiptir. Angiospermae ‘ya ait taksonların 411’i Dicotyledonae, 
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100’si ise Monocotyledonae alt sınıflarına aittir.

Sarıkum TKA’nda bulundurdukları takson sayısı bakımından büyük familyalar toplam takson sayısının 
% 54,2 (283)’sini içermektedir. Bu familyalardan ilk sırayı Asteraceae % 9.58 (50), Poaceae % 6.89 (36) 
alırken bunu sırasıyla Fabaceae % 5.94 (31), Lamiaceae, % 5.56 (29), Rosaceae % 4.41 (23) ve Caryophyl-
laceae % 3,64 (19)’e izlemektedir (Karaer, 2007).

2.6. Sarıkum Gölü ve Yakın Çevresi Vejetasyonu

Şekil 2.6.1. Vejetasyon Haritası (Doğan, 2007)

Sarıkum TKA ve çevresinde karasal ve su basar orman, maki, kumul, nemli dere ile bataklık ve göl ve-
jetasyon tipleri bulunmaktadır (Şekil 2.6.1).

3. Sonuç ve Öneriler

Sarıkum Gölü, deniz, kıyı, kumul, sulak alan ve orman ekosistemleri iç içe olan zengin biyolojik çeşitlilik 
ve kaynak değerlerinden dolayı yakın çevresi ile birlikte, Tabiatı Koruma Alanı olarak tescil edilmiş bir 
alandır.

Diğer taraftan önemli bir kuş göç yolu üzerinde olup, erken ilkbahar’da Güneyden-Kuzeye göçen kuş-
ların son mola noktası, kışın ise Kuzeyden-Güneye göçen kuşlar için ilk mola noktasıdır. Burada pek çok 
göçmen kuş türü barınmakla birlikte, kışı sahada geçiren tür sayısı da oldukça fazladır. Saha bu özelliğin-
den dolayı kuş araştırmacıları ve gözlemcileri için önemli bir eğitim ve araştırma alanıdır.

Tüm bu özellikleri ile korunması ve rehabilite edilmesi gereken Sarıkum Gölü’ nde;

• Sazan populasyonu tespit edilerek fazla olması durumunda kontrollü avcılığının yapılması sağlan-
ması,

• Gölü besleyen derelerdeki kanallardaki sazların temizliği yapılarak göle gelen suyun artışı sağlan-
ması,

• Alandan kaçak yollarla alınan kum alımı engellenmelidir,

• Sinop İli’nin çöplük alanı daha önce Çukurbağ mevkiinde denize yakın olduğundan, denizdeki çöp-
ler rüzgâr, fırtına ve dalga hareketleri ile Sarıkum Gölü’nün içlerine kadar girmektedir. Gölün de-
nize bağlandığı köprü altına demirden ızgara yapılarak çöpün, gölün iç kesimlerine gitmesi engel-

lenmesi,

• Alanın tanıtımı için özelikle öğrencilere yönelik faaliyetler artırılması,

• Alanla ilgili Yönetim Planının yapılması,

• Alanın hem ülkemizin hem de dünyanın ender alanlarından biri olması dolayısıyla doğal yapıya 
uygun malzemelerden ziyaretçi tanıtım merkezi yapılması gibi, bazı önlemlerin alınması uygun 
olacaktır.

Sonuç Olarak;

• Sarıkum Gölü, barındırdığı yaklaşık 200 civarındaki kuş türü, 20000 civarındaki kuşun göç zamanı 
konaklamasına olanak sağlaması, IUCN kriterlerine göre Dik kuyruğu bulundurması,

• Ülkemizin Ö.K.A.listesinde 49 numara ile belirtilen alan içersinde yer alması,

• Ramsar Sözleşmesine aday bir alan oluşu,

• Etrafında yetişen bitki türlerinden dolayı özellikle endemik türleriyle, Ülkemizin Ö.B.A. Listesinde 
27 numara ile belirtilen alanlar arasında yer alması,

• Deniz, Orman, Kumul, Su Basar Orman, Makilik, Bataklık Ekosistemlerinin bir arada bulunduğu 
ender sulak alanlarımızdan biri olması,

• Eğitim ve Öğretim alanında özellikle İlköğretim ve Üniversite öğrencilerine yönelik açık hava labo-
ratuvarı hükmünde olup tatbikata açık bir alan oluşu ,

• Bakanlık’ça Koruma altına alınması,

• Nedenleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olup, Ülkemizin Sulak Alanları arasın-
da önemli bir yer tutmaktadır.
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SİNOP SARIKUM GÖLÜ VE TABİATI KORUMA ALANI AVİFAUNASI
Şube Müdürü, Fatma KARAHAN

Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü

1.ÖZET

Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle kus göçleri sırasında doğal bir köprü 
görevi gördüğü için avifauna açısından oldukça farklı türlere ev sahipliği yapar. 

Türkiye kuşları için yapılan çalışmalar Ergene 1945 ile baslar, Kasparek 1984- 97, 1992, Kasparek ve 
Bilgin, 1996, Kirwan and at all. 1999, Rosellar 1995, Turan 1990, Yarar and Magnin1997 gibi çalışmalarla 
devam eder.

Sarıkum ve Sinop çevresinde bu güne kadar en kapsamlı ve düzenli araştırmalar Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu tarafından yapılan Kış Ortası Su Kuşları Sayımları (KOSKS) dır. Bunun 
dışında bireysel olarak Kuşbank” a girilmiş kayıtlar bulunmaktadır.

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı avifaunasının araştırılması ile ilimiz ve ülkemizdeki kuş yayılımının be-
lirlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bunun için; bu güne kadar Sinop ile ilgili olarak yapılmış 
ulaşılabilen tüm araştırmalar ile bölgede 12 ayı içeren gözlem sonuçları bir araya getirilerek bir veri ta-
banı oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelime: Sarıkum Gölü, Önemli Kuş Alanı, Kuş Göç Yolları

2.GİRİŞ

2.1-Sarıkum Tabiatı  Koruma Alanının Genel Özellikleri

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı Sinop iline 21 km uzaklıkta Sinop-Ayancık Devlet karayolunun üzerinde-
ki Sarıkum köyü sınırları içinde 785 hektarlık bir sahadır. 

Bu alan ; deniz, kıyı, kumul, göl, sulak alan ve orman ekosistemleri gibi pek çok ekosistemi bir arada 
bulundurması ve bu ekosistemlerdeki zengin biyolojik çeşitlilik ve kaynak değerlerinden dolayı 1987 yı-
lında Tabiatı Koruma Alanı olarak tefrik edilmiştir. 

                                   

Tabiatı Koruma alanına ismini veren Sarıkum gölü  eski bir körfez ve  bu körfeze akan derelerin önü-
nün uzun yıllar boyunca karayel rüzgarlarının hareketlendirdiği kıyı kumullarıyla kapanması sonucu oluş-
muş bir lagün gölüdür. 

Göl alanı suların alçalıp yükselmesi sonucu değişmekle birlikte ortalama 102 hektar genişlikte sahayı 
kaplamaktadır. Alanın 82 hektarı bataklık, 385 hektarı orman ve 216 hektar alanı ise açık alandır. Toplam 
184 hektar sulak alana sahip olması Sarıkum Tabiatı Koruma Alanının bölgedeki önemini daha da arttır-
maktadır. 

Ayrıca, önemli bir göç noktası üzerinde bulunan Sarıkum Gölünün her yıl 20.000 den fazla göçmen su 
kuşuna ev sahipliği yapması, yörenin kuş faunası açısından zenginliğini ortaya koymaktadır. 

2.2. Materyal ve Metot

Sarıkum Gölü ve Tabiatı Koruma Alanı civarındaki kuş gözlem ve sayım çalışmaları Ocak-Aralık 2007  ile 
Ocak-Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Gözlem çalısmalarında materyal olarak 10X40 ve 10x50 dürbün, 75-300 mm lik zoom lense sahip Ca-
non 350D Fotoğraf makinesi ve Leica marka Apo-televid 77 model teleskop kullanılmıstır. 

Kuş rehber kitabı olarak Heinzel,H., Fitter,R., Parslow, J., Türkiye Ve Avrupa’nın Kusları,1995, DHKD, 
Hayman P.,Hume, R., Kus Gözlemcisinin Cep Kitabı Avrupa’nın Kusları, 2005, KAD ve Raptors and Owls of 
Georgia adlı kitaplardan faydalanılmıştır.

Çalışmalarda metod olarak arazi, büro ve yerli halkla yapılan söyleşiler olmak üzere 3  metod kullanıl-
mıştır.

2.2.1. Arazi Çalışmaları 

Öncelikle saha genelinde kuş gözlem, tür tespiti ve sayım yapılacak istasyonlar ile güzergahlar belir-
lenmiştir. Belirlenen bu istasyon ve güzergahlara 17 ay boyunca ayda en az 4 defa olmak üzere gidilerek 
sayımlar yapılmıştır.

İstasyon ve güzergah belirlenmesinde belirlenen noktaların sahanın tümünü kapsamış olmasına ve 
tüm habitatları temsil etmesine dikkat edilmiştir. 

Sahada tespit edilen kuşların görüldükleri noktalar not alınarak en fazla görüldükleri ve kullandıkları 
alanlar işaretlenmiştir. 

2.2.2. Büro Çalışmaları 

Öncelikle çalışma sahamızda bu güne kadar yapılmış olan tüm sayım ve gözlem sonuçlarına ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Bu verilerin toplanmasında Kuşbank kayıtları, Doğa Derneği kış ortası su kuşu sayımları, Do-
ğal Hayatı Koruma Derneği kayıtları ile bireysel gözlemciler tarafından yapılan kayıtlardan faydalanılmış-
tır. Toplanan bu veriler yapılan arazi çalışmaları ile karşılaştırılarak gözden kaçırılan tür olup olmadığına 
bakılmıştır. 

2.2.3.Yöre Halkı ile Yapılan Söyleşiler  

Çalışma alanımız içinde bulunan Sarıkum köyü gölün hemen kıyısında bulunmaktadır. Bu nedenle köy 
halkı yıllardır göl ve kuşlarla iç içe yaşamaktadır. Özellikle 40 yaşın üzerinde bulunan bireyler su kuşlarını 
tanımakta ve yıl içinde hangi aylarda alanda bulunduklarını aşağı yukarı doğru bilmektedirler. Ancak yöre 
halkı bazı kuş türlerini kendine göre isimlendirmektedir. Yapılan söyleşilerde kuş kitaplarındaki türler tek 
tek gösterilerek bu kuşlara sahada rastlayıp rastlamadıkları sorulmuştur. Bu söyleşiler sonucunda alanda 
gözlem yaptığımızda göremediğimiz, kaçırdığımız türler ile eskiden göle gelen ancak son yıllarda artık 
görülmeyen kuş türlerinin tespitleri de yapılarak listelere dahil edilmiştir.



272 273

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

3.ORNİTOLOJİK AÇIDAN SİNOP VE SARIKUM TABİATI KORUMA ALANININ ÖNEMİ

Sarıkum bölgesi ve Sinop; avifauna açısından değerlendirildiğinde bölgenin; hem kuşların göç güzer-
gahında olması hem de üreyen önemli kuş türleri barındırması açısından önemli bir bölge olduğu görülür. 

Ülkemiz üzerinden geçen önemli ana göç yollarının bir tanesi Kafkaslar üzerinden gelerek Kızılırmak 
ve Yeşilırmak deltalarından geçer ve buradan güneye iner. Bu ana göç yolu Sinop ve Sarıkum gölünü de 
kapsar. Bölgede kuşların göç sırasında konaklayabileceği başka alanların olmaması Sarıkum gölünün avi-
fauna açısından önemini daha da arttırmaktadır.

Sinop ilinin özellikle de Sarıkum Gölünün avifauna açısından önemini ortaya çıkarmak için yapılan bu 
çalışma ile; 17 aylık gözlem sonuçları daha önceden çeşitli kişi ve kurumların yaptıkları çalışmalarla birlik-
te harmanlanıp değerlendirildiğinde Sinop ilinin tümünde toplam 281 kuş türü tespit edilmiştir. 

Bunlardan 84 tanesi bölgede bulunan yerli kuş türü olup bölgede üremektedir. Bölgede üreyen diğer 
32 kuş türü ise alanı yaz göçmeni olarak ziyaret etmekte, alanda üredikten sonra kışı geçirmek üzere 
güneye doğru göç etmektedir. Bu kuş türleri, bahar aylarında tekrar aynı alanlara üremek amacıyla geri 
dönmektedir. 

Sarıkum ve Sinop civarına üremeyen, alanı sadece bir geçit bölgesi olarak kullanan tür sayısı ise 165 
dir. Bu rakama kışlamak için gelen göçmen türler de dahildir. 

Sinop ili sınırları içinde tespit edilen 281 kuş türünün 233 adedi Sarıkum Gölü ve Tabiatı Koruma Alanı 
sınırları içinde tespit edilmiştir. Bu rakam toplam kuş türünün % 83 ünü oluşturmakta olup; bu da böl-
gede kuşlar açısından Sarıkum Tabiatı Koruma Alanının ne kadar önemli bir alan olduğunu ortaya çıkar-
maktadır. 

4. ÖNEMLİ KUŞ ALANLARI VE SİNOP SARIKUM ( ÖKA-49 ) 

Önemli Kuş Alanları (ÖKA) kavramı Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından 
ortaya konmuş olup ; bu alanlar kuşların korunmasına yönelik bölgesel ya da küresel ölçekte öneme 
sahip alanlar olarak tanımlanırlar. ÖKA lar kuşların korunmasına yönelik pratik araçlar olup yeni bilim 
kesimlerince kabul görmüş standart kriterlerce belirlenmektedirler (Heath ve dig., 2000). 

Ülkemizde Önemli Kuş Alanları kavramı ve araştırmaları 1980’li yılların son dönemlerinde ortaya çık-
mış ve 2000’li yıllar civarında hızla önem kazanarak gelişimini sürdürmüştür. Yapılan envanter çalışma-
ları sonucu ülkemizde 184 adet ÖKA belirlenmiş olup bu alanların bir kısmı, ulusal ve uluslararası çeşitli 
koruma statüleri ile koruma altına alınmış, çoğu alanın ise belirli bir koruma statüsünden yoksun olduğu 
tespit edilmiştir (Ertan, 1989; Yarar 1997; Kılıç 2004). 

Avrupa Birliğine entegrasyon süreci içerisinde ülkemiz Natura 2000 (Natura 2000 Sitesi) Korunan 
Alanlar Ağı’nı belirlemekle yükümlüdür. ÖKA’ların tamamı Avrupa Birliği Yönetmeliklerince tanımlanan 
potansiyel Natura 2000 alanlarıdır ve bu nedenle ÖKA’lar için koruma ve izleme çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir.

Sinop yarımadası 49 nolu önemli kuş alanıdır. Alan Tepeli Karabatakların üremesi(B1i), Dikkuyruk ör-
değin kışlaması (A1) ve 20.000 den fazla su kuşunun kışlaması (A4iii) kriterleri nedeni ile Önemli Kuş 
Alanı ilan edilmiştir. 

2007 yılı KOSKS sayımlarına göre de Sinop Kıyıları sayılan 670 adet Küçük Gümüş Martı ( Larus canus) 
nedeni ile bu kuş türünün belli bir dönemde  % 1 den fazlasını barındırdığı için ( B1i ) kriterini sağlamıştır.

Yarımadanın kuzeyindeki  Hamsilos ve İnceburun mevkilerindeki  denize dik kayalıklar ve aralarındaki 
oyuklar  Tepeli Karabatakların üreme alanlarıdır. 

 Sarıkum Gölü ise farklı ekosistemleri ve habitatları içinde barındırdığından kuşlar için son derece 
elverişli bir beslenme ve kışlama yeridir. Göl ve çevresi kış aylarında Dikkuyruk ve 20 binin üzerindeki 
su kuşunun kışı geçirmek için mola verdiği alanlardır. Ancak alan tüm yıl boyunca kalan ve üreyen kuşlar 
açısından da önemli bir alandır. 

5. BULGULAR 

Yapılan 1,5 yıllık araştırma ve gözlemler sonucunda  çalışma alanı olan Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı 
sınırları içinde 19 takım ve 57 Familyaya ait toplam 233 tür kuş tespit edilmiştir. Bu türlerin 222 si birebir 
gözlem sonucu, 6 türü  arşiv taraması ve 5 tür de yerel halk görüşmelerine dayanılarak kaydedilmiştir.

5.1. Tehlike Katagorisindeki Türler

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanında tespit edilen 233 kuş türünden 
NT ( Tehlike Altına Girmeye Yakın ) Statüsünde 6 tür yer alır. 
Pasbaş Patka (KGy), Gökkuzgun (YG), Ala Doğan (G), Bıldırcın Klavuzu (g),Büyük Su Çulluğu (g), Çamur-

çulluğu (KG) bu statüdeki kuşlardır.
VU (Hassas) statüsünde  4 tür yer alır. 
Bunlar ; Büyük Orman Kartalı (kg), Şah Kartal (r  ), Küçük Kerkenez (r  ) ve  Toy (r  ) dur.
EN ( Tehlike altında ) statüsünde 2 tür yer alır.
Bunlar ise  Dikkuyruk (r ) ve  Sibirya Kazı ( r) dır.

6-SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma takvimi boyunca yapılan gözlemler, yerel halkın tecrübeleri ve bu güne kadar alanda yapılmış 
olan tüm gözlemlerin harmanlanması sonucunda Sarıkum gölü ve çevresinde 233 kuş türü tespit edil-
miştir. 

Sarıkum Gölü  farklı ekosistemleri ve habitatları içinde barındırdığından kuşlar için son derece elverişli 
bir beslenme ve kışlama yeridir. Göl ve çevresi kış aylarında Dikkuyruk ve 20 binin üzerindeki su kuşunun 
kışı geçirmek için mola verdiği alanlardır. Ancak alan tüm yıl boyunca kalan ve üreyen kuşlar açısından da 
önemli bir alandır. Yapılan araştırma sonuçları; bölgede göçe bağlı olarak her ay farklı türlerin kısa dö-
nemli geçişlerinin yaşandığını göstermektedir. Bu durum alandaki kuş çeşitliliğini arttırdığından Sarıkum 
ve Sinop”un tür çeşitliliği yönünden de önemli alanlar listesine alınması gerekmektedir.
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BARTIN İLİ KUŞ VE MEMELİ HAYVAN TÜRLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ

Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Bartın ili Karadeniz Bölgesinin batı bölümünde, 41°37¢ kuzey enlemi ile 32°22¢ doğu boylamı arasın-
da yer almaktadır. İlin kuzeyini 59 km.lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda Kastamonu, doğu 
ve güneyde Karabük, batıda ise Zonguldak illeri ile çevrelenmiştir. Yüz ölçümü 2143 km2 olup, ortalama 
denizden yükseklik 25 m.dir. İl zengin bir fauna çeşitliliğine sahiptir. İlde şu ana kadar yapılan çalışma-
larda 4 familyaya ait 7 çift yaşamlı (Classis: Amphibia), 7 familyaya ait 18 sürüngen (Classis: Reptilia), 42 
familyaya ait 180 kuş (Classis: Aves), 20 familyaya ait 56 memeli türünün (Classis: Mammalia) yayılış gös-
terdiği, toplam olarak 73 familyaya mensup 261 omurgalı türün bulunduğu tespit edilmiştir. Bu türler 
arasında özellikle kuş türleri ilin sınırları içinde kalan farklı yaşam ortamlarında hem yuvalanma hem de 
üreme için uygun ortamlar bulabilmektedir. Tespit edilen kuş türler arasında alaca çinte (Plectrophenax 
nivalis), dağ mukallidi (Hippolais languida), kır baykuşu (Asio flammeus), boyun çeviren (Jynx torquilla), 
kılıç gaga (Recurvirostra avosetta),  kocabaş (Coccothraustes coccothraustes), sarıasma (Oriolus oriolus) ve 
sülün (Phasianus colchicus) il içinde en nadir olarak gözlenen türler arasında yer almaktadır. Kuşlardan en 
çok gözlenen türler ise serçe (Passer domesticus), büyük baştankara (Parus major), ispinoz (Fringilla coe-
lebs), kızıl sırtlı örümcekkuşu (Lanius collurio), saka (Carduelis carduelis), şahin (Buteo buteo) ile martı ve 
karga türleridir. Bartın ilindeki memeli hayvanlardan yaban domuzu (Sus scrofa) en yüksek popülasyona 
sahip olan türdür. Bu türü sırası ile karaca (Capreolus capreolus), tilki (Vulpes vulpes ) ve sansar (Martes fo-
ina) izlemektedir. Halen devam eden fauna tespit çalışmaları doğrultusunda Bartın ildeki kuş ve memeli 
hayvan türlerinin sayısında artış olacağı görülmektedir.

Anahtar sözcükler: Bartın, kuş, memeli

BARTIN FLORASI
Narin Sadıkoğlu

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Malatya

ÖZET

Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alan Bartın ili, doğusunda Kastamonu, güneyinde Karabük, batısında ise 
Zonguldak illeriyle çevrelenmiş olup kuzeyinde 59 km’lik Karadeniz kıyı şeridine sahiptir.

Bartın ilinin yararlı bitkileri üzerine 90 lı yıllarda yapılan araştırmalarda, kullanılışı tespit edilen veya edilmeyen 
vasküler bitkilere ait tüm örnekler, çok sayıda araştırma gezisinde doğadan toplanmış ve ilin florasının tamamına 
yakını tespit edilmiştir. 

Tipik Karadeniz ikliminin getirdiği yüksek boylu, kestane (Castanea sativa), meşe (Quercus spp.), kayın (Fagus 
orientalis ve Fagus betulus), kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. glutinosa), gürgen (Carpinus betulus ve Carpinus orien-
talis subsp. orientalis) ve karayemiş (Laurocerasus officinalis) gibi geniş yapraklı ormanların yanı sıra, iğne yapraklı 
köknar (Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana) ve çam (Pinus spp.) ormanlarına da sahiptir. Bunun yanı sıra 
yöresel adıyla ağu çalısı olarak bilinen orman gülü (Rhododendron ponticum subsp. ponticum ve Rhododendron lu-
teum), et üzümü (Vaccinium arctostaphylos), ardıç (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), köpek gülü (Rosa spp.), 
yılgın çalısı (Erica manipuliflora ve Erica arborea), endirek (Arbutus unedo) ve yabani endirek (Arbutus andrachne) 
gibi kısa boylu ağaç ve çalılara da sahiptir. Bu odunsu türlere eşlik eden çok sayıda otsu türler de mevcuttur. Bun-
ların arasında en fazla tür içeren üçgül (Trifolium spp.), sütleğen (Euphorbia spp.), üçgül (Medicago spp.), madımak 
(Polygonum spp.) ve siğil otu (Plantago spp.) gibi bitkiler ilk etapta sayılabilir. 

Çalışma alanı içerisinde 1000’den fazla taksonun yaşadığı tespit edilmiştir. İlde bazı kültür bitkilerinin (ör. keten, 
havuç, bezelye, ayçiçeği vs.) doğallaşmış halde yayılış gösterdiği saptanmış olup bu bitkiler de listeye dahil edilmiş-
tir. Florada özellikle Baklagiller (Fabaceae/Leguminosae) ve Buğdaygiller (Poaceae/Gramineae) üyelerinin fazlalığı 
en dikkat çeken özelliktir. Bu bitkilerin tam listesi ve tanıtıcı özellikleri ayrıca bir kitap halinde toplanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bartın, Batı Karadeniz, flora, Türkiye

ABSTRACT

Bartın province occurs in the west of the Black Sea region, is surrounded by the provinces of Kastamonu in the 
east of, Karabük in the south of, Zonguldak in the west of and has 59 kilometers Black Sea coastline in the north.

On research in the province of Bartın’s useful plants in 90s, all specimens of vascular plants of the use identified 
or not, of a large number of the research trip collected from the nature and have been identified almost all of the 
flora of the province 

A typical Black Sea climate, the high stature, chestnut (Castanea sativa), oak (Quercus spp.), Beech (Fagus orien-
talis and Fagus betulus), alder (Alnus glutinosa subsp. glutinosa), hornbeam (Carpinus betulus and Carpinus orientalis 
subsp. orientalis), and laurel (Laurocerasus officinalis), as well as broad-leaved forests, coniferous firs (Abies nord-
manniana subsp. bornmuelleriana) and pine (Pinus spp.) has the forests.

In addition, locally known as known as the ağu çalısı forest rose bush (Rhododendron ponticum subsp. ponticum 
and Rhododendron luteum), et üzümü (Vaccinium arctostaphylos), ardıç (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), kö-
pek gülü (Rosa spp.), yılgın çalısı (Erica manipuliflora and Erica arborea), endirek (Arbutus unedo) and yabani endirek 
(Arbutus andrachne) has short bushes and tall trees.

This is accompanied by a large number of species of woody, herbaceous species are also available. Number of 
species among these üçgül (Trifolium spp.), sütleğen (Euphorbia spp.), üçgül (Medicago spp.), madımak (Polygonum 
spp.) and siğil otu (Plantago spp.) include in the first place, such as plants.

Lived more than 1000 taxa have been identified in the study area. Some of cultivated plants (eg, flax, carrots, 
peas, sunflower, etc.) in the province grows naturalized plants that were determined to have been included in the 
list. Flora, especially legumes (Fabaceae / Leguminosae) and the Grain (Poaceae / Gramineae), the most striking 
feature in excess of its members. A complete list of plants and its descriptive characteristics also were collected 
in a book.

Key Words: Bartın, West Blacksea, flora, Türkiye

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Türkiye Florası’ndaki sisteme göre A4 karesinde ve Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alan Bartın ili, 
doğusunda Kastamonu, güneyinde Karabük, batısında ise Zonguldak illeriyle çevrelenmiş olup kuzeyin-
de 59 km’lik Karadeniz kıyı şeridine sahiptir. Bartın, 2143 km2 yüzölçümü ile 41 derece 37 dakika kuzey 
enlem ve 32 derece 22 dakika doğu boylamı arasında bulunmaktadır. 7 Eylül 1991 tarihinde Türkiye’nin 
74. ili olan Bartın’ın bir bölümü, 7.7.2000 tarihinde ilan edilen “Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Par-
kı” sınırları içinde kalmaktadır.

Bartın, deniz seviyesinden 1755 m (Uzunhüseyin Kıranı tepe)’ye varan bir yükselti farkına sahiptir. 
Bartın’ın doğusunda Arıt dağları, güneyinde Kocadağ, Karadağ ve Kayaardı, batısında Aladağ, kuzeyinde 
Karasu dağları, Karadeniz’e dik ve sarp yamaçlarla inen Boğaz bulunmaktadır. En önemli akarsuları, Bar-
tın Çayı ve kolları olan Kocaçay ve Kocanazçayı’dır. 

Bartın’da yazları ılık ve yağışlı, kışları ise serin ve bol yağışlı olan Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. 
Nem oranı % 80 düzeyinde olup, ortalama yıllık yağış il merkezinde 1000 mm3’tür. Gerek rakım farklılığı 
gerekse Bartın’ın bol yağışlı iklimi nedeniyle çevresindeki bütün dağlar ve yamaçlar hemen hemen sık ve 
yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinin Öksin bölümüne giren Bartın’ın yü-
zölçümünün %46’sını ormanlar, %35’ini tarım yapılan yerler, %12’sini tarıma elverişsiz alanlar ve yerleşim 
merkezleri, %7’sini çayır - meralar kaplamaktadır. 

Bu çalışma ile Bartın il florası tamamiyle açığa çıkartılarak bir yöremizin daha biyolojk zenginliğinin 
belirlenmesinde katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmanın sonunda hazırlanan renkli resimli ki-
tabın da ilgili araştırıcılara, öğrencilere ve konuya ilgi duyan meraklı kişilere kaynak olacağı düşünülmek-
te, ilin tanıtımına da katkı sağlayacağı umulmaktadır.
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2. MATERYAL VE METOD

Bartın ilinin yararlı bitkileri üzerine 90 lı yıllarda yapılan araştırmalarda, kullanılışı tespit edilen veya 
edilmeyen vasküler bitkilere ait tüm örnekler, çok sayıda araştırma gezisinde doğadan toplanmış ve ilin 
florasının tamamına yakını tespit edilmiştir. Bu geziler alanın içerdiği mikroklimaların da göz önüne alın-
masıyla tüm köyler ve mezraları gibi yerleşim yerleri ile tüm kıyı şeridi ve yerleşimden uzak yükseltiler; 
orman içleri, yaylalar, antik çağdan kalan patika yollar, harabeler gibi alanları kapsamaktadır. Örneklerin 
GPS kayıtları alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Türkiye Florası’ndan yararlanılarak bitkilerin bilimsel ad-
ları saptanmış ve bu örneklerden ibaret koleksiyon, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryu-
mu’nda (ISTE) ve İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’nda koruma altına alınmıştır.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Tipik Karadeniz ikliminin getirdiği yüksek boylu, kestane (Castanea sativa), meşe (Quercus spp.), kayın 
(Fagus orientalis ve Fagus betulus), kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. glutinosa), gürgen (Carpinus betulus 
ve Carpinus orientalis subsp. orientalis) ve karayemiş (Laurocerasus officinalis) gibi geniş yapraklı orman-
ların yanı sıra, iğne yapraklı köknar (Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana) ve çam (Pinus spp.) or-
manlarına da sahiptir. Bunun yanı sıra yöresel adıyla ağu çalısı olarak bilinen orman gülü (Rhododendron 
ponticum subsp. ponticum ve Rhododendron luteum), et üzümü (Vaccinium arctostaphylos), ardıç (Junipe-
rus oxycedrus subsp. oxycedrus), köpek gülü (Rosa spp.), yılgın çalısı (Erica manipuliflora ve Erica arborea), 
endirek (Arbutus unedo) ve yabani endirek (Arbutus andrachne) gibi kısa boylu ağaç ve çalılara da sahiptir. 
Bu odunsu türlere eşlik eden çok sayıda otsu türler de mevcuttur. En fazla tür içerenler üçgül (Trifolium 
spp.), sütleğen (Euphorbia spp.), üçgül (Medicago spp.), madımak Polygonum spp.) ve siğil otu (Plantago 
spp.) olarak ilk etapta sayılabilir. 

Bartın il sınırları içinden toplanıp herbaryum materyali haline getirilmiş çok sayıda örneklerin incelen-
mesi sonucu 108 familya ve 464 cinse ait 1043 takson tespit edilmiştir. İlde en çok takson sayısı ile temsil 
edilen familyalar Compositae, Leguminosae, Gramineae, Labiatae, Rosaceae ve Umbelliferae olurken en 
çok cins içeren familyalar ise Compositae, Gramineae, Leguminosae, Umbelliferae, Labiatae, Cruciferae 
ve Rosaceae olarak sıralanmaktadır. Bu veriler Tablo.1 de özetlenmiştir. En çok tür içeren cinsler ise Tri-
folium (27), Euphorbia (17) ve Campanula (16) olarak hesaplanmıştır. Bu bitkilerin tam listesi ve tanıtıcı 
özellikleri ayrıca bir kitap halinde toplanmıştır.

Tablo.1: Bartın Florasında en çok takson ve cins sayıları içeren belli başlı familyalar.

Familya Takson sayısı Cins sayısı
Asteraceae/Compositae 123 56
Fabaceae/Leguminosae 101 33
Poaceae/Gramineae 73 41
Lamiaceae/Labiatae 65 23
Rosaceae 42 17
Apiaceae/Umbelliferae 41 29
Scrophulariaceae 33 12
Brassicaceae/Cruciferae 28 22
Liliaceae 27 10
Boraginaceae 25 12
Caryophyllaceae 24 11
Orchidaceae 22 10
Ranunculaceae 21 7
Rubiaceae 20 6
Euphorbiaceae 20 3
Campanulaceae 18 2
Polygonaceae 15 2
Geraniaceae 14 2
Cyperaceae 13 5
Chenopodiaceae 11 5
Juncaceae 11 2
Ericaceae 10 6
Dipsacaceae 10 4
Fagaceae 10 3
Diğerleri 266 141

Çalışma alanı içerisinde 1000’den hayli fazla taksonun yaşadığı tespit edilmiş olmasına rağmen çürü-
me, küflenme, eksik örnek toplanması gibi nedenlerden dolayı çalışmada hepsi yer almamaktadır. İlde 
bazı kültür bitkilerinin (ör. keten, havuç, bezelye, ayçiçeği vs.) doğallaşmış halde yayılış gösterdiği sap-
tanmış olup bu bitkiler de çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bartın florası ile yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. 1969-70 yılları arasında yayınlanmış ve sa-
dece tıbbi bitkileri inceleyen bir makale dizisi Bartın bitkileri ile yapılmış ilk çalışma sayılabilir (Özerk, 
1969-70, 3:29-31; 4:24-27; 5:22-23; 10-12:80-82). Daha sonra bölgesel olarak tezler yapılmış ve bunlar-
dan makaleler üretilmiştir. Bu tezlerden ilki Zonguldak-Karabük ve Bartın arasında kalan bölgenin bitki 
sosyolojisi yönünden araştırıldığı bir doktora tezi (Demirörs, 1986) olup onu Filyos-Bartın çayları arasın-
daki bölgenin bitki coğrafyasının çalışıldığı bir doçentlik tezi (Yalçın, 1990) izler. Ardından Amasra ilçesi-
nin tam kapsamlı bir florasını içermeyen ancak florasının peyzaj açısından değerlendirilmesini ele alan 
bir yüksek lisans tezi (Yatgın, 1996), Kirazlık barajı çevresinin florası ile ilgili bir doktora tezi (Başaran, 
S., 1999) ve Bolu, Bartın ve Zonguldak illerindeki fındık bahçelerinin florası ile ilgili bir yüksek lisans tezi 
(Başaran, M.S., 2001) hazırlanmıştır. Daha sonra Bartın Bölgesinin Florası adı ile sunulmuş, il merkezi ve 
yakın çevresini kapsayan ve 629 taksonun varlığından bahsedilen bir sempozyum bildirisi (Kaya, Başaran 
ve Sarıbaş, 1999) bulunmakta olup ardından Bartın florasına katkılar şeklinde 672 taksonu kapsayan 
bir makale hazırlanmıştır (Kaya ve Başaran, 2006, 6(1):40-62). Bartın kenti belediye sınırları içinde kalan 
alanın florası ve çayır vejetasyonu da ayrıca çalışılmış, 418 takson içerdiği belirtilmiştır (Yılmaz, 2000, 
62; 2000; 2003, 13(51): 26-32). Zengin bir yerel bitki kullanımına sahip olduğu kolayca fark edilen ilin 
merkezindeki kullanımlar hakkında bazı bilgiler toplanmıştır (Başaran, 1999, Haziran). Bartın’ın tamamını 
kapsayan bir etnobotanik çalışmada 278 adet bitkinin yörede kullanıldığı tespit edilmiştir (Sadıkoğlu ve 
Alpınar, 2001, 87-100). Karadeniz ikliminin hakim olduğu bölge mantar çeşitliliği bakımından zenginlik 
göstermekte olup yöredeki makrofungus florası üzerine de çalışmalar yapılmıştır (Afyon, Konuk ve Ya-
ğız, 2000, 8(2):77-86).

Arazinin geçit vermediği alanlar olan uçurumlar ve sık orman içleri gibi gidilmesi güç yerlerde muhte-
melen gözden kaçan daha birçok bitki türü bulunmaktadır. Ayrıca küresel ısınma ve daha başka neden-
lerle ekolojik dengenin bozulması sonucu bazı bitki çeşitleri her yıl görülememektedir. Bu nedenlerle 
floristik olarak hiçbir zaman tam kesin bir sayı elde edilemez ancak çalışmanın uzun yıllar sürmesi ve her 
mevsim gidilmesi nedeniyle oldukça tamama yakın olduğu düşünülmektedir. İleride yapılacak çalışmalar-
la çürüyen bitkilerin yerine yenisinin toplanıp coğrafi engellerin aşılması ile floraya katkıların sağlanması 
ümit edilmektedir.
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BARTIN İLİNİN  POLEN TAKVİMİ
Yard.Doç.Dr. Zafer KAYA*, Doç.Dr. Aliye ARAS**

*B.Ü.Orman Fakültesi

**İÜ,Fen Fakültesi,Botanik Bölümü

ÖZET

Bu araştırma 1995-1997 yılları arasında  Bartın’da yapılan aeropalinolojik çalışma olup, polenlerin ne-
den olduğu alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisinde hekimlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bartın 
ili içersinde  ,B.Ü. Orman Fakültesi Bahçesi, Orman İşletme Müdürlüğü Bahçesi, Meteoroloji Müdürlüğü-
nün bahçesi ve Tarım il Müd.Bahçesine yerleştirilen Gravimetrik yöntemin Durham polen toplama aleti 
kullanılarak elde edilen preparatlar incelenmiştir.Bartın ili atmosferinde bulunan polenlerin hangi bitki 
taksonlarına ait oldukları saptanmış olup,elde edilen veriler tablo halinde gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler:  aeropalinoloji, Bartın, polen alerjisi, polen takvimi

GİRİŞ

Havada bulunan polen,spor,bakteri ve virüs gibi mikroorganizmaların çoğu hastalık sebebidirler.Hava-
da bulunan bu polen ve sporlar bazı duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar meydana getirmektedirler.Aler-
jik hastalıkların alerjenleri arasında ilk sırayı polenler almaktadır.Başta << saman nezlesi>> ve << astım>> 
gibi hastalıklara neden olan polenler immünolojik bir tepki olduğu ve bu tepkinin (alerjinin)  polenlerde 
bulunan proteinlerin etkisiyle meydana geldiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır(Kaya1987).

Bu konu üzerinde dünyada birçok araştırmalar yapılmıştır(Charpin et all,1974; Nilsson et all,1977;An-
derson, 1982; Bousquet et all, 1984; Ülkemizde ise volumetrik  yöntemle yapılan ilk aeropalınolojik çalış-
ma Aytuğ ve arkadaşları tarafından 1966-1968 yılları arasında Istanbul havası çalışılarak yapılmıştır(Ay-
tuğ ve ark 1974). Volumetrik yöntem kullanılarak ülkemizde yapılan diğer çalışmalar Ankara atmosferin-
de 1990-1993 yılları arasında İnceoğlu ve arkadaşları tarafından gerçekleşmiştir(İnceoğlu ve ark 1994).

Ülkemizde Durham aracı kullanılarak yapılan ilk çalışma ise Ankara kenti için Karamanoğlu ve Özka-
ragöz  tarafından yapılmıştır (Karamanoğlu ve Özkaragöz 1967). Daha sonraki yıllarda birçok araştırıcı 
değişik kentlerde aeropalinolojik çalışmalar yaparak  polen takvimlerini çıkarmışlardır (Yurdukoru ,1979 
;Kaya,1990;İnce ,1994;Bıçakçı ve ark,1996; Gür,1998;Bıçakçı,1999;Güvensen ve ark,2002;)

MATERYAL VE METOT

Bartın ili atmosferindeki polenlerin toplanmasında kullanılan Polen toplama aleti Bartın’ın 4 farklı 
bölgesine yerleştirilmiştir. Aletlerin yerleştiği yerler sırasıyla B.Ü.Orman Fakültesi Bahçesi, Orman İşlet-
me Müdürlüğü bahçesi, Meteoroloji Müdürlüğünün bahçesi ve Tarım il Müd.bahçesidir. Aletler yerden 
1.70cm.yükseklikteki direklere yerleştirilmiş ve alet zarar görmesin diye direğin etrafı telle çevrilmiştir. 
Durham aleti 8-11cm.aralıklarla konumlanmış yatay, birbirine paralel 22.7  cm caplı iki diskten oluşmuş-
tur. Alttaki diskin ortasında 2.5 cm.yükseklikte bir lam taşıyıcı bulunur (Resim 1).Gliserin ve jelatin ile 
örtülü lam haftalık olarak değiştirilmiştir. 3.2 cm. boyunda ve 2.4 cm.eninde olan iki lamelin oluşturduğu 
1536 mm2 lik alanın taraması yapılmış olup, gözlenen her bir polenin koordinatları belirlenmiştir. Polen-
lerin teşhisi B.Ü.Orman Fak.Orman Botaniği  laboratuarında bulunan mevcut ve hazırladığımız referans 
preparatlarından  ayrıca palinoloji ile ilgili kitaplardan yararlanılarak yapılmıştır.
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TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Bartın ilinin 4 farklı araştırma yerine yerleştirilen Durham polen toplama aleti ile 3 yıl boyunca  yer-
leştirilen  preparatlar haftalık olarak değiştirilmiştir.Elde edilen sonuçlar Tablo 1 de verilmiştir.İnceleme 
sonucunda Bartın havasında 3 yıl boyunca görülen toplam polen sayısı 19062 dir.Bunun 18484 ü teşhis 
edilmiş olup,geriye kalan 578 i teşhis edilememiştir(Tablo 2).Teşhis edilen 18484 polenin  13758 i odunsu 
bitkilere geriye kalan 4726 sı ise otsu bitkilere aittir.Bunu yüzde olarak ifade edersek %72.18 odunsu 
bitkilere ve %24.79 otsu bitkilerdir.Otsu bitkilere ait olan 4726 polenin ,3698 i Buğdaygiller familyasına 
(Graminea),geriye kalan 1028 i diğer otsu bitki polenlerine aittir(Tablo 3).En çok poleni görülen odunsu 
bitkiler sırasıyla; Populus,Pinaceae,Platanus,Corylus,Salix,Quercus,Castanea,Fagus ve Robinia dır.Bunlar 
toplam polenin %64.48 ini teşkil ederler (Tablo 4).Çok görülen otsu bitkiler ise sırasıyla;Graminea,Com-
positae,Urticaceae,Plantago,Umbellifera,Ranunculaceae.Geraniaceae ve Labiatae familyasına ait bitkiler-
dir.Bunlarda  toplam polen miktarının %24.06 sını teşkil eder (Tablo 5).Yapılan bu aeropalinolojik çalışma 
sonucunda ,atmosferdeki polen miktarının her zaman aynı olmadığı görülmüş olup bunun nedeni bitkile-
rin çiçeklenme dönemlerinin farklı olması ve meteorolojik faktörlerinin değişiklik göstermesidir.

Bu çalışmada, alerjen polenlere sahip olan bitki taksonları yanlarına X işareti konulması ile belirtilmiş-
tir.Bunların çiçeklenme periyodlarını aylara göre yoğun olduğu dönemler Resim 2 de gösterilmiştir.Bar-
tın Atmosferinde görülen taksonların bazılarının resimleri Resim 3 de verilmiştir.Bir ilin veya bir bölgenin 
iklim ve ekolojik koşullarına bağlı olan polen takvimleri ,yalnızca o yöre için ve belirli dönemlerde geçerli 
olmaktadır.Bu takvimler gerek hekimlere gerekse hastalara önemli yardımlar sağlıyacaktır kanısındayız.

Tablo 1. Bartın atmosferinde görülen odunsu bitki polenlerin ait olduğu takson sayıları ve yüzdeleri

ODUNSU 1995  1996  1997  
BİTKİLER        %       %       %
Alnus 36 0,53 32 0,53 44 0,7
Cistaceae 8 0,12 2 0,03 6 0,09
Corylus 286 4,23 242 4,02 314 4,99
Castanea sativa 152 4,25 116 1,92 174 2,77
Cupressaceae 58 0,86 52 0,86 68 1,08
Ericaceae 60 0,89 78 1,29 62 0,99
Fagus orientalis 122 1,8 116 1,92 108 1,72
Fraxinus 98 1,45 110 1,83 122 1,94
Pinaceae 1176 17,42 960 15,93 1014 16,14
Platanus 746 11,05 782 12,99 678 10,79
Populus 1440 21,33 1212 20,11 1248 19,86
Quercus 178 2,64 114 1,89 212 3,37
Robinia 108 1,6 122 2,02 114 1,81
Rosaceae 56 0,83 80 1,33 76 1,21
Salix 194 2,87 188 3,12 176 2,8
Sambucus 16 0,24 14 0,23 22 0,35
Tilia 58 0,86 60 1 64 1,02
Ulmus 48 0,71 62 1,03 74 1,18
TOPLAM 4840 71,68 4342 72,05 4576 72,81
       
OTSU BİTKİLER 1995  1996      1997  

      %       %        %
Boraginaceae 2 0,03 6 0,1 4 0,06
Campanulaceae 4 0,06 10 0,17 8 0,13
Caryophyllaceae 16 0,24 12 0,2 10 0,16
Compositae 58 0,86 66 1,1 70 1,11
Cruciferae 8 0,12 10 0,16 12 0,19
Geraniaceae 22 0,32 40 0,66 36 0,57
Gramineae 1410 20,88 1076 17,86 1212 19,29
Labiatae 20 0,3 26 0,43 18 0,29
Leguminosae 10 0,15 14 0,23 18 0,29
Plantago 52 0,77 66 1,1 40 0,64
Ranunculaceae 46 0,68 32 0,53 26 0,41
Umbeliferae 28 0,41 38 0,63 40 0,64
Urticaceae 58 0,86 68 1,13 40 0,64
TOPLAM 1734 25,68 1464 24,3 1528 24,32
Teşhis edilemeyenler 178 2,64 220 3,65 180 2,87
TOPLAM 6752 100 6026 100 6284 100

Tablo 2. Bartın atmosferinde görülen polenlerin genel dağılımı ve yüzdesi
TAKSON Sayı 1995 1996 1997 Toplam %
Odunsu Bitkiler 18 4840 4342 4547 13758 72,18
Otsu Bitkiler 13 1734 1464 1528   4726 24,79
Teşhis edilemeyenler -   178   220   180    578    3,03
TOPLAM 31 6752 6026 6284 19062 100

Tablo 3. Bartın atmosferinde görülen otsu bitkilerin polenlerini yıllara göre özet ve yüzdesi
TAKSON Sayı   1995   1996      1997 Toplam %
Graminea (Buğdaygiller) - 1410 1076 12112 3698 78,25
Diğer otsu bitkiler 13   324   388     316 1028 21,75
TOPLAM - 1734 1464   1528 4726 100

Tablo 4. Bartın atmosferinde yoğun olarak görülen odunsu bitkilerin sayısı  ve yüzdesi

TAKSON 1995 1996 1997 Total %

Populus 1440 1212 1248 3900 31,73

Pinaceae 1176 960 1014 3150 25,63

Platanus 746 782   678 2206 17,95

Corylus 286 242   314 842  6,85

Salix 194 188   176 558  4,54

Quercus 178 114   212 504          4,1

Castanea 152 116   174 442  3,59

Fagus 122 116   108 346  2,81

Robinia 108 122   114 344          2,8

TOPLAM 4402 3852 4038 12292 100

Tablo 5. Bartın atmosferinde  yoğun olarak  görülen otsu bitkilerin yıllara göre sayısı ve yüzdesi

TAKSON 1995 1996 1997 Toplam %
Gramineae 1410 1076 1212 3698 80,6
Compositae    58     66     70  194 4,23
Urticaceae    58     68     40  166 3,62
Plantoga    52     66     40  158 3,44
Umbelliferae   28     38     40  106 2,31
Ranunculaceae   46     32     26  104 2,27
Geraniaceae   22     40     36    98 2,14
Labiatae   20     26     18    64 1,39
TOPLAM     1694 1412 1482 4588 100
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Resim 2. 1995-1999 yılları arasında Bartın atmosferinde görülen polenlerin ait olduğu taksonların aylara göre 
dağılımı

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14

Resim 3. Bartın havasında teşhis edilen bazı taksonların polenleri;1)Ericaceae;2) Cictaceae ;3)Geraniaceae;4)Le-
guminosae; 5)Rosaceae;6)Castanea sativa ;7)Salix alba ;8)Campanulaceae ;9)Compositae ;10)Boraginaceae ;11)Gra-
minea;12) Cruciferae ;13)Plantagınaceae 14)Umbellifera
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KORUNAN ALANLARDA ENVANTER VE İZLEME ÇALIŞMALARI: 
ÖRNEK UYGULAMALAR

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ARTAR

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 74200 Bartın

Doğa Koruma, her boyutta biyolojik çeşitliğin korunması ve bozulan alanların onarımı, yaygın bir koru-
nan alan sistemi ile biyolojik, ekolojik değerlerin emniyet altına alınması ve akılcı yönetimini amaçlamak-
tadır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yapılacak yönetim planları her şeyden önce yöre ile ilgili iyi bir 
doğa ve sosyo-ekonomi envanterine, veritabanına dayandırılmaktadır.

Korumanın birincil işlevi biyoçeşitliğin sürekliğinin sağlanmasıdır. Biyoçeşitliğin azalmasında habitat 
kaybı ve bozulma önemli rol oynarken, kirlilik ve yabancı türlerin sisteme girişi bozulmayı hızlandırmak-
tadır.

Dünyada biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında envanter çalışmaları ile izleme çalış-
malarının önemi giderek artmaktadır.

Bir türün ya da alanın koruma statüsünün belirlenebilmesi için zaman içinde izlenmesi gerekir. Tür 
izleme çalışmaları temelde envanter çalışmalarının zaman içinde tekrarlanmasından oluşur. Başarılı bir 
izleme çalışması için, kullanılan yöntemin zaman içinde değişiklik göstermemesi gerekmektedir.

Bu çalışma korunan alanlarda dünyadan farklı örnekler ile izlemenin önemi ve Türkiye için öneri izle-
me stratejilerine değinmektedir.

Anahtar Kelimeler: İzleme, Envanter, Doğa Koruma, Korunan Alanlar

Biyolojik Çeşitlilik Göstergesi Olarak 
Peyzaj Yapısı Üzerine Değerlendirmeler

Sevgi GÖRMÜŞ

Araş. Gör., Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj yapısının bitkiler ve türlerin zenginliği ve dağılımı üzerindeki etkisi yapılan çalışmalarla kanıtlan-
mıştır. Bu çalışmalarda biyolojik çeşitliliğin dağılımının nedenlerini açıklamak için peyzaj metriklerinden 
yararlanılmaktadır. Orman parçalanmasının biyolojik çeşitlilik kayıplarına etkisi de metrikler aracılığıyla 
sağlanabilmektedir.  Bu konularda yapılmış çalışmalara göre,  peyzaj alanının biçimindeki düzensizlik ile 
biyolojik çeşitlilik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bitki türü bakımından zengin olan orman alan-
ları düzensiz (geometrik olmayan) sınırlara sahip ormanlardır. Bu çalışmalara göre peyzaj yapısı önemli 
bir biyolojik çeşitlilik göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Bu çalışmada peyzajın kompozisyonu ve konfigürasyonunun biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini uy-
gulamalarla kanıtlayan çalışmalar yöntem bakımından irdelenmektedir. Bu yöntemler kapsamında Kas-
tamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın biyolojik çeşitlilik açısından zengin alanlarının konumları ile 
ilgili öngörülerde bulunulmaktadır. Konumları tespit edilen biyolojik çeşitlilik değerleri yüksek alanların 
milli parkın planlamasında yönlendirici olması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj yapısı, biyolojik çeşitlilik, Parçalanma, Orman peyzajı, Kastamonu-Bartın 
Küre Dağları Milli Parkı. 
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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN DEĞERİ VE 
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KAYIPLARININ EKONOMİK İFADESİ

Ercan YENİ

Orman Mühendisi/Ekonomist

Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü-SİNOP

Biyolojik çeşitliliğin değeri nedir ve biyolojik çeşitlilik kayıpları neyi ifade eder? Bu önemli sorular özel-
likle 1970’li yıllardan sonra sorulmaya başlanmıştır. Kayıplar; ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
boyutları ile kendini gösteren bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu süreçlerden ekonomik kayıplar 
sürecinin iyi analiz edilmesi kayıpların ortadan kaldırılabilmesi açısından önemlidir.Buna karşın, biyolojik 
çeşitliliğin değerinin ortaya konmasında ve net olarak ifade edilmesinde problemler yaşanmaktadır. İlaç, 
gıda, sanayi hammaddesi, enerji girdisi olma ekonomik olarak nispeten ölçülebilir özelliklerdir. Bunun 
yanında temiz hava, kaliteli su, manzara ve rekreasyon imkanı sunma gibi değerlerin ekonomik ifadesi 
zordur. 

Tabii ekosistemlerin, yani  “dev biyolojik çeşitlilik işletmesinin” işleyişi pozitif dışsallık neticesini do-
ğurmaktadır. Bu “işletmenin” sağladığı faydanın hesabında; sistemin ürettiklerinin yani çıktılarının eko-
nomik ifadesi ve sistemlerin varlığı ile yokluğu arasındaki farkın ekonomik ve sosyal neticelerinin ortaya 
konulması önem taşımaktadır. Hammadde yerine artık katma değerlerle nihai değere ulaşmış ürünün 
değeri yaklaşımları daha doğru olmaktadır. 

Biyolojik çeşitliliğin ekonomik büyüklüğünün tespitinde “ölçülebilirlik problemi” kayıplarının ifadesin-
de de ortaya çıkmaktadır. Buna karşın, kayıpların yerine konulması maliyetinin yüksek yaklaşıklıkla ifade 
edilebileceği savunulmaktadır. Kaybı yerine koymanın hangi metotla yapıldığına göre maliyetinin değiş-
mesi ve kayıpların tam olarak yerine konulup konulamayacağı tartışılma konusudur. 

Bu kısıtlara rağmen çeşitli yaklaşımlarla, Dünya ekonomisinin %40’ının biyolojik çeşitlilik ve  süreçle-
riyle ilgili olduğu, global biyolojik çeşitliğin değerinin yılda 3 trilyon dolar seviyesinde olduğu, ekosistem-
lerin fonksiyonlarından ise yılda 30 trilyon dolar civarında mal ve hizmet sağlandığı ifade edilmektedir. 

Biyolojik çeşitliliği yüksek Türkiye gibi ülkelerin zamanla öne çıkacağı öngörülmektedir.

Bu hesaplamalar; politika belirleyenler tarafından gen, tür, ekosistem kayıplarının maddi  boyutunun 
algılanmasında çok önemlidir. Bu değerlerin fayda/maliyet karşılaştırması, fiyatlandırılması karar alanları 
etkileyebilmek için önem taşımaktadır. 

Bu şekilde, sivil çevre korumacıların da karşı çıktıkları hususların boyutlarının ciddi olup olmadığını da 
görmeleri ve daha makul olmaları sağlanabilir. Böyle bir süreç biyolojik çeşitlilik kayıplarını en aza indire-
ceği gibi, katılımcı politikalar üretimini, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliğini de temin edebilecektir.

Anahtar kelimeler: Biyolojik çeşitliliğin değeri, çeşitlilik kaybı, ekonomik politikalar

KARADENİZ YAĞMUR ORMANLARI VE SUBASAR ORMANLARININ 

EKOSİSTEM YAPISI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN MUKAYESESİ

Ercan YENİ

Orman Mühendisi/Ekonomist

Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü-SİNOP

Ülkemizin en görkemli ormanları Karadeniz Bölgesi Yağmur Ormanları ve Subasar Ormanlarıdır. Bu 
ormanlar yüksek boy, orman içinin sık geçilmez dokusu, ağaç türü çeşitliliği ile diğerlerinden ayrılır.

Artvin, Rize, Trabzon ve kısmen Giresun’u kapsayan Doğu Karadeniz kıyı şeridi, Zonguldak, Bartın, Kas-
tamonu ve Sinop’un Kuzeyinde Yağmur Ormanı Ekosistemleri yer alır. Bu ormanlar çok tabakalıdır, yağmur 
ve sise dayalıdır. Üst Ağaç katı; doğuda ladin (Picea orientalis), kayın (Fagus orientalis), kestane (Castanea 
sativa), göknar(Abies nordmanniana ve Abies bornmuelleriana ), sarıçam (Pinus sylvestris), meşe türleri 
(Quercus sp.) ile karakterize olur. 1700m.ye kadar çıkabilir. Yağış miktarının metrekareye 1100mm/yıl’ı 
geçtiği, nispi nemin %80’in üzerinde olduğu, deniz etkisinde, sis ve yaz yağışlarının hakimiyetindeki yağış 
rejimlerinde bu ormanlar ortaya çıkmıştır. 

Buna karşın, sınırlı sahada 0-150m. arasındaki yükseltilerde ise Subasar Orman Ekosistemleri (Longoz-
lar) ise Kırklareli-İğneada, Sakarya-Acarlar-Süleymaniye, Sinop-Sarıkum, Samsun-Bafra-Hacıosman or-
manlarında alüvyal topraklarda, sis ve yağışla desteklenmekle beraber esasen taban suyu ve mevsime 
bağlı subasarlıktan yararlanarak gelişen görkemli ormanlardır. Subasar Ormanlar taban suyuna bağımlı-
dır. Bu ormanlarda istisnasız hakim ağaç türü dişbudak’tır (Fraxinus), takiben akçaağaç(Acer.), kavak tür-
leri(Populu sp.) ve meşeler(Quercus sp.), hakimiyet kurar.

Üst tabakadaki farklılaşmaya rağmen, orta ve alt tabakadaki ağaç ve ağaççıkların benzer olduğu gö-
rülmektedir. Gürgen türleri(Carpınus sp.), ulmus(Ulmus.) kızılağaç(Alnus glutinosa), üvez (Sorbus tormina-
lis, S.acuparia), yaban armudu (Pirus eleagrifolia), söğüt türleri(salix sp.), Alıç( Creteagus), muşmula(Mes-
pilus), yaban kirazı(Prunus cerasus) gibi türler her iki tür ormanda da görülmektedir. 

Ağaç halindeki fındık (Corylus colurna), yine ağaç halinde şimşir(Buxus sempervirens), Laz kirazı (lauro-
cerasus), özellikle Yağmur Ormanlarına özgüdür. Buna karşın üvez gibi ağaççıklar Subasar Ormanlarda 
ağaç formundadır.

Her iki orman türünde de alışılmışın dışında daha uzun boylu ağaç formları, ağaç haline gelmiş ağaççık 
ve çalı olarak bilinen formlar görülür. 

Işık avantajı sebebiyle Subasar Ormanlarda tür sayısı biraz daha fazladır. ağaç formunda 30’u geçkin 
tür tespit edilmiştir(İğneada ve Acarlar). Sis ve kapalı hava şartları sebebiyle gölgenin yoğun olduğu Yağ-
mur Ormanlarında nadiren ağaç ve ağaççık toplamı 30 türü geçer(Karabük-Yenice). 

Anahtar kelimeler: Yağmur ormanı, subasar orman, longoz
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BATI KARADENİZ’DE EKOTURİZMİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE 
BAĞIMLILIĞININ SEBEP OLDUĞU EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

PROBLEMLERİNE ÇÖZÜMLER
Ercan YENİ

Orman Mühendisi/Ekonomist

Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü-SİNOP

Ekoturizm, genel mahiyetiyle biyolojik çeşitliliğin neticelerine ve kültürel değerlere bağımlı olarak 
sürdürülmektedir.Batı Karadeniz Bölgesi’nde tabiat güzellikleri öne çıkan Bartın, Kastamonu ve Sinop 
illerine gelen Ekoturistlerin, kır yaşantısı tecrübesini yaşarken özellikle gıda taleplerini doğal, organik, 
ekolojik tabir edilen daha çok doğadan toplama ürünlere yönelttikleri görülmektedir. Bunun yanında eko-
turistler; doğada kelebek gözlemciliği, kuş gözlemciliği, botanik gezileri, doğa yürüyüşü, orman yürüyüş-
leri, kanyon yürüyüşleri, dere yürüyüşleri, rafting, off-road, jeep safari, kaya tırmanışçılığı, orientiring, foto 
safari, sportif balıkçılık, kamping vb. etkinlikler içindedirler. Küre Dağları Milli Parkı’na gelen turistlerin 
rehbersiz gezdikleri, sorumlu kurumlardan izin alsalar bile grup disiplini oluşturmakta başarılı olamadık-
ları, rotalar dışına çıktıkları, kısmen izinsiz geziler yaptıkları görülmektedir. Bunun yanında kaçak kelebek 
toplama, böcek, bitki toplama gibi problemlere de rastlanmaktadır. Gezi rotalarında, durak noktalarında 
çöpler, ateş yakılmış yerlerde toprağın ortaya çıkması, rota dışına çıkmalar, yeni patikalar, araçla açılan 
yeni yollar, bozulmuş toprak yollar, toz, ezilmiş koparılmış endemik bitkiler, yaban hayatının mahremiyetine 
tecavüzler, tabelaların tahribi yaşanan problemlerdendir. Problemin çözümü için, rehbersiz geziler yasak 
olmalıdır, alan klavuzlarının sadece Milli Parklarda değil biyolojik çeşitliğin olduğu her yer de alınmalıdır. 
Bu şekilde ekoturistlerin arzu edilen davranış tarzlarını alan klavuzlarından öğrenme süreci geçirmeleri 
sağlanacaktır. Diğer çözüm de bu turistlerin ziyaretçi merkezlerine uğramalarının mecburi olması, bura-
larda alacakları birkaç saatlik ekoloji eğitiminden sonra araziye çıkmalarıdır.

Bölgede göç sebebiyle tarımın çok azalması yüzünden ekoturistlerin talepleri üzerine doğal/ekolojik/
organik tabir edilen yabani ürünlerin tabiattan toplanması diğer önemli problemdir. Mantar, böğürtlen, 
kızılcık, çilek, kuşburnu, ıspıt, ceviz, kiraz, ahlat, alıç, kocayemiş, yaban mersini, kestane, ıhlamur, karaye-
miş gibi bir çok ürün turşu, reçel, marmelat, kurutulmuş meyve, konserve olarak turistlere satılmaktadır. 
Bunlar yaban hayatının besinleridir. Bu sorun, Kültüre alma veya etüt ve envanter neticesinde amenajman 
planı yapılarak çözülebilir. 

Hediyelik eşya sektörü de ekoturizmin parçasıdır, bölgede şimşir ahşap işlemeciliği yaygındır. Geç bü-
yüyen şimşirin yaşlı fertlerinin tabiattan alınması Amasra ve Cide’de bu sektörün ticari olarak belirli bir 
talebe sahip olması da orman amenajman planlarıyla şimşirin de planlı üretiminin yapılmasını gerektir-
mektedir.

Anahtar kelimeler: Ekoturizm, doğal, organik, ekoloji eğitimi

ÖKSİN VE KOLŞİK ZONDA BULUNAN GEOFİTLERİN TESPİTİ VE 
ÇİÇEKLENME DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİ1

Ufuk Duman1         Metin Deveci2

1. Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği - Ordu

2. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 52200 Ordu

ÖZET

Bu çalışma 2009-2010 yılları arasında bitki coğrafyası açısından önemli bir merkezde (Öksin ve Kolşik) bulunan 
Ordu ilinin geofit florasını ve bunların biyolojik özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Ordu il sınırları Türki-
ye’nin grid sistemine göre A6, karesinde yer almaktadır. 

Araştırma alanında incelenen 277 bitki örneğinden 9 familyaya ait 27 cins ve 45 takson tespit edilmiştir. Araştır-
ma alanında en fazla taksona sahip familyalar; Orchidaceae (19) ve Liliaceae (13) familyalarıdır. Iridaceae, Amerylli-
daceae ve Ranunculaceae familyaları 3’er, Araceae, Primulaceae, Papaveraceae ve Paeoniaceae familyaları ise 1’er 
taksonla temsil edilmektedir. 

Çalışma alanında endemik takson sayısı 5 olup, toplam takson sayısına oranı %11.11’ dir. Alanda tespit edilen 45 
taksonun 7’şer tanesi (% 15,56) Karadeniz ve Avrupa-Sibirya, 2’şer tanesi (%4,44) Akdeniz ve İran-Turan, 1’er tanesi 
(% 2,22) Hirkan-Karadeniz ve Doğu Akdeniz elementidir. Bu gruplarda yer almayan 25 takson (%55,56) fitocoğrafik 
bölgesi bilinmeyen ya da çok bölgelidir. Mevsimsel çiçeklenme periyoduna bakıldığında, bitkilerin % 93,33’ü erken 
ilkbahar ve ilkbahar dönemlerinde çiçeklenirken, % 6,67’si sonbahar aylarında çiçeklenir.

Anahtar Sözcükler: Geofit, Öksin, Türkiye

1.GİRİŞ

Türkiye bitki florası açısından dünyanın önemli merkezlerden birini oluşturmaktadır. Floristik yönden zengin olan 
bölge dünyada bulunan birçok bitkinin gen merkezidir. Türkiye florasında son eklenen yeni tür ve yeni kayıtlar 
göre (Özhatay ve Kültür, 2006; Özhatay ark., 2009) birlikte bu sayı 12.476 bitki türü bulunmaktadır. Bu 
sayının yaklaşık 600 kadarını geofitler oluşturmaktadır (Aksu ve ark.,2002). 

Muğla ilinde yapılan çalışmada, toplam 5 familyadan (Ameryllidaceae, Iridaceae, Liliaceae, Orchidace-
ae ve Primulaceae) 9 geofit bitki türü tespit edilmiştir. Taksonların 8 tanesi Akdeniz elementi, 1 tanesi de 
İran-Turan elementidir (Mammadov, 2003). İstanbul’da botanik bahçelerinde yetişen Türkiye geofitleri-
nin envanteri çalışmasında, 7 familya ve 35 cinse ait 295 takson tespit edilmiştir. Çalışma alanında ende-
mik takson sayısı 93 olup, toplam takson sayısına oranı % 31.52’ dir (Güner, 2006). Şanlıurfa İli’nin geofit 
florasının incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada, araştırma alanından toplanan 789 bitki örneğinden 13 
familyaya ait 30 cins ve 104 takson tespit edilmiştir. Bunlardan 11 takson Türkiye için endemiktir. Araş-
tırma alanında en fazla taksona sahip familyalar; Liliaceae (59) ve Iridaceae (14) familyalarıdır. Bitkilerin 
% 93,27’si ilkbahar dönemlerinde çiçeklenirken, % 6,73’ü sonbahar aylarında çiçeklendiği tespit etmiştir 
(Eker ve ark., 2008).

Çalışmanın ana amacı; Öksin ve Kolşik zonda bulunan geofitler ve çiçeklenme dönemlerinin tespit 
edilmesidir. Bununla birlikte bitkilerin tehdit altında olup olmadıkları tespit edilmiştir. Ordu ilinde bu-
lunan geofitlerin tespit edilmesiyle ülkemiz florasına katkısının yanında, elde edilen sonuçlar botanik 
biliminin diğer dallarına, peyzaj, ziraat ve eczacılık gibi bilim dallarında yeni çalışmalara yön verecektir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışma sahası üç ana kısma bölünerek 1. kısımda melet vadisi ve üstünde bulunan platolar, 2. kısımda Fatsa ilçe-
sinde Bolaman vadisi, Aybastı ilçesi platoları, 3. kısım olarak Ünye, Akkuş güzergâhında bulunan vadiler ile üst pla-
tolar seçilmiştir. Öncelikli olarak geofitlerin yetiştiği tarım arazileri, çalılıklar, orman alt örtüleri, akarsu yatakları ve 
meralarda incelemelerde bulunulmuştur. Arazi çalışmalarında gözlemlenen türler fotoğraflanmış, bazılarından ör-
nek numuneler alınmıştır. Çalışmalarda gözlemlenen türlerin teşhisinde, Davis (1978, 1984), F.Yaltırık ve Efe (1989), 
Türkiye’nin çayır ve mera bitkileri (Anonim, 2008), Kreutz (2009)’den yararlanılmıştır.

1  Bu makale 12-15 Eylül 2011 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen 9. Tarla Bitkileri Kongresi’nde sunulmuştur.
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İlin uzun yıllara (59 yıllık) dayalı iklim verilerine baktığımızda, bölgede temmuz ve ağustos ayında kuraklık gö-
rülmektedir. Uzun yıllar ısıl değerlere göre bölgede muhtemel don riski oldukça azdır. Yılın temmuz ve ağustos ayı 
dışında diğer aylarda sıcaklık ve yağış normaldir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırma sahasında tespit edilen 277 örnek üzerinde yapılan değerlendirmelerde 9 familyanın 27 cinsine ait 45 
takson tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden Orchidaceae 19, Liliaceae 13, Iridaceae, Ameryllidaceae ve Ranun-
culaceae 3’er, Araceae, Primulaceae, Papaveraceae ve Paeoniaceae 1’er taksonla temsil edilmektedir. Bu türlerden 
%58’inin elementinin bilinmediği, %13,95’i Avrupa-Sibirya, %13,95 Karadeniz, %6,98 Akdeniz, %4,65 İran-Turan ele-
mentinden oluştuğu tespit edilmiştir. 

Tespiti yapılan türlerden Orchidaceae familyasından 3, Liliaceae familyasından 2 takson endemiktir. Orchidace-
ae 11, Liliaceae 10, Iridaceae ve Ameryllidaceae 3’er, Ranunculaceae 2 taksonla temsil edilmektedir. 

Ordu ili ile ilgili TUBİVES (Anonim, 2010) kayıtlarında yer almayan, Papaveraceae familyasından Corydalis solida 
ve Paeoniaceae familyasından Paeonia mascula taksonunun arazi çalışmalarında tespit edilmiştir. Ranunculaceae 
familyasından ise Anemone blanda ve Anemone coronaria taksonlarının tespiti yapılmıştır. Tespit edilen taksonlar ve 
çiçeklenme dönemleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Tespit edilen taksonlar ve çiçeklenme dönemleri

Taksonlar Aylar O Ş M N M H T A E Ek K A

Orchidaceace

Anacomptis pyramidalis (L) L. C. M. Rıchart. X X

Cephalanthera rubra (L) L. C. M. Richard. X X X

Cephalanthera kotscyana Renz Et Taub. X X

Cephalanthera longifolia (L.) Frıtsch. X X

Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soo. X X X

Dactylorhiza urvelliana (Steudel) Baum Künkele. X X X

Dactylorhiza ilgazica Kreutz. X X

Dactylorhiza nieschalkiorum H. Baum Künkele. X X

Epipactis persica (Hausskn. Ex, Soo) Nannfeldt X X

Epipactis helloborine subsp. bithynica Kreutz. X X

Epipactis mirophylla(Ehrh.) Swartz X X

Orchis tridentata Scop. X X X

Orchis militaris subsp. Stevenii (R.h fil.)B.&H.B. X X

Orchis purpurea Hudson. X X

Ophrys apifera Hudson. X X

Ophrys oestrifera subsp. karadenizensis Bieb. X X

Planthera bifolia(L.) L. C. M. Rıchard. X X X

Serapis feldwegiana H. Baum Künkele. X X

Steveniella saytrioides (Sprengel) Schlechter. X X

Liliaceae

Muscari armaniacum Leichtlin Ex Baker. X X X

Muscari tenuiflorum Tausch. X X X X

Gagea fistulosa Ker-Gawler. X X X X

Sicillia siberica Haw. X X X

Sicillia bifolia L. X X

Sicillia monanthos C. Koch. X X X X X

Ornthogalum orthophyllum Hand.-Mazz. X X X X

Ornthogalum oligophyllum E. D. Clarke. X X X X

Lilium ciliatum P. H. Davis. X X

Colchicum bornmuelleri Frey. X X

Colchicum speciosum Steven. X X X

Allium atroviolaceumL X X X

Veratrum album L X X X

İridaceae

İris pseudacorus L X X

Gladiolus byzantium Boıss. X X X X

Crocus kotschyanus C. Koch. X X X

Ameryllidaceae

Galanthus rizehensis Stern. X X X

Leucojum aestivumL. X X X X

Sternbergia fischeriana (Herbert) Rubr. X X X X

Ranunculaceae X X X

Anemone blanda Schott Et Kotschy. X X X

Anemone coronaria L.

Helleborus orientalis Lam. X X X

Araceae

Arum maculatum L. X X

Primulaceae

Cyclamen coum Mıller var. coum Mıller. X X X

Papaveraceae

Corydalis solida subsp solida L. X X X

Paeoniaceae

Paeonia mascula(L.) M.subsp. arietina (Anders.) X X

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

TUBİVES kayıtlarına ek olarak birçok geofit türünün bölgede varlığı tespit edilmiştir. Ameryllidaceae familyasın-
dan Sternbergia fischeriana türünün Fatsa ilçesinde küçük bir bölgede tespiti yapılmış olup bölge için yeni bir kayıttır. 
CITES sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan bu türle ilgili yürütülecek çalışmalarda yaşam alanı ve onu tehdit 
edecek olumsuz faktörlerin ortaya çıkarılması kolaylaşacaktır.

Ordu ilinde varlığı bilinen geofitlerden, Orchidaceae familyasına bağlı orkidelerin bazılarının gözlemlenememe-
si, bazı orkide türlerinin kayıtlarda olmadığı halde varlığının tespit edilmesi kayıtların güncellenmesini zorunlu kıl-
maktadır. Tubives kayıtlarında varlığı bildirilen taksonlardan, Listera ovata, Neottia nidus-avis ve Corallorrhiza trifida 
arazi çalışmalarında gözlemlenememiştir. Genellikle fındık kültürü ve orman arazilerine yakın açıklık ve meralarda 
yaşadığı bildirilen bu türlerin hızla azalması dikkate değerdir. Bu türlerin fındık kültürü altında yaşayanların, tarım 
ilaçları, kimyasal gübrelerle ve yeni çıkan makineli otbiçerlerle yok edildiği düşünülmektedir. Geofitlerin yaşamını 
sürdürmesinde en önemli süreç çiçeklenme ve tali gövde dediğimiz yumru oluşumudur. Bu süreç tamamlanmadan 
zarar görmesi bu türlerin sayısının azalmasına hatta türlerin yok olmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bölgede 
yaban domuzu sayısında oldukça fazla artış vardır. Kırsal kesimde mono kültür tarım dediğimiz fındık tarımına dö-
nülmesi, besin kaynağı olarak üretilen patates ve diğer yumrulu kültür bitkilerinin ekilmemesi, orman içinde kültür 
edilmemiş yabani meyvelerden ahlât, armut, kiraz ve diğer meyveli ağaçların orman ağacı dışında değerlendirilerek 
kesilmelerin serbest bırakılması, bu hayvanları doğal yetişen yumrulu bitkilerle beslenmesine muhtaç bırakmıştır. 
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 TUBİVES kayıtlarında bulunmayan orkidelerden, Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera rubra, Cephalanthera 
longifolia, Epipactis persica, Orchis tridentata, Orchis militaris subsp. stevenii, Orchis purpurea subsp. purpurea ve Oph-
rys apifera türlerinin Ordu ilinde bulunduğu Kreutz (1988) tarafından bildirilmiş olup, bu türler arazi çalışmalarında 
da gözlemlenmiştir. Ancak bu türlerin popülasyon büyüklükleri tam olarak tespit edilmemiştir. Yukarda sıralanan 
olumsuzlukların dışında, çevre mevzuatına göre faaliyet gösteren doğal malzeme yataklarının işletilmesi de doğal 
ortamda yetişen bitki türlerinin varlığını tehdit etmektedir. Bu taksonların azalmasının bir diğer nedeni ise gıda ve 
süs bitkisi amacıyla toplanmasıdır. Bölge için yeni kayıt olan Corydalis solida,  Paeonia mascula, Anemone blanda ve 
Anemone coronaria taksonlarının popülasyon büyüklüklerinin az olduğu, diğer geofitlerde olduğu gibi bu türlerinde 
koruma statüsüne kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir. 
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RİZE’NİN (FIRTINA VADİSİ) BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ
Prof. Dr. Vagif ATAMOV, Mustafa ÇOBANOĞLU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 53100, Rize

Bu çalışmanın başlıca amacı Rize (Fırtına Vadisi)’nin floristik durumunun araştırılmasıdır. Bitki örnekle-
ri 2009–2011 yıllarında Rize florasından toplanmış, herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutulmuş ve 
tayin edilmiştir. Araştırma alanında, 105 familya ve 380 cinse ait olan 918 taksonun olduğu belirlenmiştir. 
Bu bitkilerden 67’si Pteridophyta (% 7,3 ), 851’i ise Spermatophyta (% 92,7) divizyosuna aittir. Sperma-
tophyta’ların 12’si (%1,3) Gymnospermae, 839’u (% 91,4) ise Angiospermae  subdivizyosuna aittir, bun-
lardan 624 takson  Dicotilodonae, 215 takson  ise Monocotilodonae sınfına ait olan bitkilerdir. Alanın 
toplam florasının %11,3’ü Asteraceae (103 takson), %10,9’ü Poaceae (100 takson), %5,1’i Rosaceae (47 
takson), %4,9’u Cyperaceae (45 takson), %4,5’i Scrophulariaceae (41 takson), %4,1’i Fabaceae (38 tak-
son), %4,0’ü Lamiaceae (37 takson), %3,4’ü Apiaceae (31 takson), %3,1’i Caryophyllaceae (28 takson), 
%2,6’sı Liliaceae (23 takson), %2,4’ü ise Brassicaceae (22 takson) familyasına aittir. Araştırma alanı flo-
rasında hemikriptofit (439 takson) ve terofitlerin (234 takson) üstünlüğü (673 takson, toplam floranın 
%73,3’ü) açıkça görünmektedir. Ancak fanerofit (91 takson) ve kamefitlerin de ( 61 takson) bitki örtüsün-
de önemli ölçüde yer aldığı tespit edilmiştir. Araştırma alanında yayılış gösteren bitkilerin %83,5’i (776 
takson) otsu, %12,8’i (108 takson) çalı ve %3,7’si (34 takson) ağaç gövdelidir. Otsu bitkilerin %23,4’ü tek 
yıllık, % 7,1’i iki yıllık ve %69,5’i ise çok yıllıktır. Araştırma alanında tespit edilen bitkilerin fitocoğrafik 
bölgelere göre değerlendirilmesi sonucunda, 246 taksonun  Avrupa-Sibirya, 82 taksonun  İran-Turan, 
32 taksonun Hirkan,  27 taksonun ise Akdeniz fitocoğrafik bölgesine ait olduğu belirlenmiştir. Bölgenin 
zengin bir floraya sahip olduğu ve korunması gereken çok sayıda endemik, relikt ve tehdit altında olan 
taksonların olduğu görülmüştür. Rize İli ve çevresinin bitki örtüsünde yaygın olarak orman, çalı, subalpin 
ve alpin bölge çayır ve dağ step vejetasyonu hakimdir.  

Anahtar kelimeler: Rize, Flora, Vejetasyon

HANDÜZÜ VE ÇAĞIRANKAYA YAYLALARININ (RİZE) FLORASI
Mustafa ÇOBANOĞLU , Vagif ATAMOV, Esra DEMİR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize

Bu çalışma, Rize İli sınırları içerisinde yer alan ve  Davis’in Grid sistemine göre A8 karesinde bulunan  
Handüzü ve Çağırankaya Yaylalarının florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyalleri 
2009-2011 yılları arasında değişik vejetasyon dönemlerinde toplanan bitkilerdir. Bitki örnekleri herbar-
yum tekniklerine uygun olarak kurutulmuştur. Bu bitkilerin tayinleri Davis’in “Flora of Turkey and The 
East Aegean Islands” adlı eserinden faydalanılarak yapılmıştır. Yapılan tayinler  sonucunda araştırma 
alanlarında 104 familyaya ait 352 cins ve 517 takson tespit edilmiştir. 23 takson Pteridophyta, 494 tak-
son ise Spermatophyta bölümüne aittir. Spermatophyta taksolarının 10’u Gymnospermae, 484’ü Angi-
ospermae alt bölümü içinde temsil edilmektedir. 484 taksonun 395’i Magnoliopsida, 89’u ise Liliopsida 
sınıflarına aittir. Saptanan taksonların endemizm oranı % 4,25 (22 takson) olarak belirlenmiştir. Çalışma 
alanlarındaki taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı  Bilinmeyenler (Geniş yayılışlılar) % 47,38 
(245 takson), Avrupa-Sibirya % 47,19 (244 takson), İran-Turan % 2,12 (11 takson) ve Akdeniz % 3,31 (17 
takson)’dir. Çalışma alanındaki bitkilerin hayat formları (Serebryakov, 1965) ise; %9,67’si (50 takson) ağaç, 
%12’si (62 takson) çalı, %58,6’sı (303 takson) çok yıllık otsu, %4,25’i (22 takson) iki yıllık otsu ve %15,48’i 
(80 takson) tek yıllık otsudur. Çalışma alanlarındaki en büyük 5 familya Asterceae (52 takson), Poaceae 
(35 takson), Rosaceae (31 takson), Fabaceae (25 takson) ve Lamiaceae (24 takson)’dir. En çok cins içeren 
familyalar ise; Asteraceae (37), Poaceae (25), Rosaceae (21), Fabaceae (17) ve Lamiaceae (16)’dir. Carex 
(7), Ranunculus (6) ve Allium (6) cinsleri takson sayısına göre en büyük cinslerdir. 

Anahtar Sözcükler: Flora, Handüzü, Çağırankaya

GÜNEYDOĞU KARADENİZ EKOSİSTEMİNDEKİ
JELATİNLİ ZOOPLANKTONLAR

Yrd.Doç.Dr.R. Evren MAZLUM

Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Güneydoğu Karadeniz ekosisteminde dört tür jelatinli makrozooplankton yaygın olarak bulunmakta-
dır. Bunlar iki tane Scyphozoan Aurelia aurita, Rhizostoma pulmo ve iki Ctenophore Pleurobrachia pileus, 
Mnemiopsis leidyi’ dir. Rhizostoma pulmo en yaygın olarak kıyısal sularda bulunurken diğer üç türün 
ise Karadeniz’ in değişik alanlarında dağınık olarak bulunmaktadır. Bu dört türün yanı sıra ilk kez 1997 
yılında M.leidyi’nin potansiyel predatörü olan Beroe ovata, Mayer 1912 nin varlığından bahsedilmiştir. 
Gemilerin balast suları ile Karadeniz ve Azak Denizi’ne giriş yapan Mnemiopis leidyi ile buralarda gerçek 
bir çöküş yaşanmıştır.

Herhangi bir tür bir sisteme giriş yaptıktan ve aşılama başlangıcından sonraki periyot süresince yo-
ğun olarak artmaya başlamaktadır. Daha sonra bu türler ekolojik, biyolojik, fizyolojik, kimyasal, fiziksel 
ve diğer faktörleri dengeleme süreci geçirmektedirler. İstilacı türlerin ekolojik etkileri geniş dağılımlar 
gösterir. Bazı türler giriş yaptıkları yeni ekosistemlere çok hafif etkide bulunurken, diğerleri ise daha 
etkili olabilir. Sonuç olarak giriş yapan yeni türlerin predatör olarak, rekabetçi olarak ve ekosistem dü-
zenini bozarak yoğun etkide bulundukları açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Zooplankton, Karadeniz, Biyoçeşitlilik
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GÜNEYDOĞU KARADENİZ MAKRO-OMURGASIZ ÇEŞİTLİLİĞİ
Yrd.Doç.Dr.A.Mutlu GÖZLER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Karadeniz, Türkiye kıyılarını çevreleyen denizler içersinde düşük tuzluluk, dar kıta sahanlığı ve canlı 
çeşitliliğinin azlığı  ile farklı bir yere sahiptir. Karadeniz’de 150 m.den daha derinlerde yer alan H2S bek-
tik bölgedeki canlı çeşitliliğini sınırlamaktadır. Karadeniz canlı çeşitliliğini etkileyen diğer bir faktör ise 
istilacı türlerdir. Güneydoğu Karadeniz’de Cnidaria, Annelida, Arthropoda, Nematoda, Phoronida, Echi-
nodermata gruplarına ait türler tespit edilmiştir. Güneydoğu Karadeniz Makrobentik faunasında en fazla 
tür çeşitliliği Annelida, en az tür çeşitliliği ise Phoronida grubunda gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Omurgasız, Biyoçeşitlilik

AKDENİZ MİDYESİNDE (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS) AĞIR METAL 
SEVİYELERİ; GİRESUN SAHİL ŞERİDİ ÖRNEĞİ 2011–2012

Yalçın TEPE , Nilgün SÜER

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Giresun, 28049, Türkiye 

Giresun İli Karadeniz Kıyı şeridi boyunca yer alan Piraziz, Bulancak, Merkez, Keşap, Espiye, Tirebolu, 
Görele ve Eynesil ilçe sınırlarından birer istasyon tespit edilerek, toplam sekiz istasyon oluşturulmuştur. 
Tespit edilen istasyonların coğrafi konumları ve biyoekolojik özellikleri ile midyelerin kirlilik unsurlarına 
maruz kalma durumları her istasyon için tanımlanmıştır. Her istasyondan 10 adet olmak üzere toplam 80 
adet Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis) örneklenmiştir. Midye örneklerinin boy ağırlık ölçümleri 
alınıp, numaralandırmaları yapılmıştır. Derin dondurucuda bekletilen örnekler, örnekleme periyodu ta-
mamlandığında, ağır metal seviyelerinin tespiti amacı ile asit ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir (APHA, 
1984). Ekstrakte edilen midye örneklerinden ICP-MS (Brukcer ) cihazı ile ağır metal seviyeleri tespit edi-
lecektir. Halen, ağır metal (Cd, Co, Cr, Cu, Fei Mn, Ni, Pb ve Zn) seviyelerinin tespiti devam etmektedir. 
Sonuçlar analizler tamamlandığında duyurulacaktır. 

Anahtar  Sözcükler: Midye, Ağır metal,Giresun, Kirlilik, Deniz

ARTVİN İLİ BİTKİSEL TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ
Doç.Dr.Özgür EMİNAĞAOĞLU, Arş.Gör.Emrah YÜKSEL

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü,Orman Botaniği Anabilim Dalı 08000 Artvin

Bu çalışmada,  2000-2011 yılları arasında Artvin ilinin bitkisel tür çeşitliliğinin saptanması amacıyla 
yapılan çalışmalardan elde edilen verilere yer verilmiştir. Bu çalışma ile Artvin ili florası, 128 familya, 624 
cinse ilişkin olmak üzere 1864 taksona (1761 tür) ulaşmıştır.  Bu bitki taksonlarının 199 adeti endemik 
(endemizm oranı %10.7) olmak üzere toplam 305 adeti nadir bitkidir.  IUCN risk kategorilerine göre; 305 
taksonun 15 adeti (14 endemik) CR, 36 adeti (32 endemik) EN, 103 adeti (24 endemik) VU, 87 adeti (87 
endemik) LC, 20 adeti (19 endemik) NT ve 44 adeti (23 endemik) DD kategorisindedir. Artvin ilinde sapta-
nan 305 nadir bitki türünün 69 adeti Küresel Ölçekte, 130 adeti Avrupa Ölçeğinde ve geri kalan 106 adeti 
ise Ulusal Ölçekte tehlike altındadır. 6 bitki türü Bern sözleşmesine, 17 bitki türü ise CITES sözleşmesine 
tabidir.

Anahtar Kelimeler: Artvin, A8, A9, biyolojik çeşitlilik, endemik, risk kategorisi

ARTVİN İLİNİN FAUNİSTİK ZENGİNLİĞİ
Yrd.Doç.Dr. Temel GÖKTÜRK, Faruk BUCAK

* Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi   Artvin

** Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü, Artvin.

Zengin orman kaynağı ve yaban hayatına sahip olan Artvin ili biyolojik çeşitlilik bakımından Türki-
ye’nin nadir bulunan illerindendir. Artvin’de 2002-2012 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmalar sonucu 
55 memeli; 230 kuş; 33 sürüngen ve amfibi (iki yaşamlı) ve de 192 tanesi kelebek olmak üzere yüzlerce 
böcek türünün varlığı tespit edilmiştir. 

Artvin Çoruh Vadisi ülkemizden geçen 2 önemli kuş göç yollarından biridir. Bu özelliğinden dolayı 
90 tür yerli 140 tür de göçmen olmak üzere toplam 230 kuş türü Artvin’de yayılış göstermektedir. Bu 
kuşlardan 2 tür yok olma tehlikesinde, 12 tür tehlike altında ve de 25 tür hassas koruma statüsünde yer 
almaktadır. Bozkır Delicesi,  Bozkır Kartalı,  Kızıl Akbaba, Kara Akbaba, Sakallı Akbaba, Şah Kartal ve Çayır 
Delicesi bu önemli kuş türlerinden bazılarıdır. 

Türkiye’de yaşayan amfibi ve sürüngen türleri toplamının yaklaşık %25’i Artvin ilinde bulunmaktadır. 
Artvin; 13 türü kertenkele olmak üzere, semender, yılan ve kurbağa türlerinin yer aldığı 33 önemli sürün-
gene ev sahipliği yapmaktadır. Bu sürüngen türleri içerisinde Artvin Kertenkelesi, Kafkas Semenderi ve 
Hopa Engerek yılanı en önemlilerindendir.

Artvin Türkiye’de eşsiz doğasıyla, bulundurduğu bitki çeşitliliği ile yüzlerce böceğin yayılışına imkan 
sağlamaktadır. Artvin, yayılışı tespit edilen 192 kelebek türü ile Türkiye’nin en zengin illerinden biridir. 
Yaz aylarında, ilin her ilçesindeki köylerde, yaylalarda, meralarda ve bahçelerinde çok sayıda kelebek 
görülebilmektedir. Apollo kelebeği, Korubeni Kelebeklerinin yanı sıra Türkiye’nin endemik türlerinden 
Merhaba Çokgözlü, Hopfer’in Çokgözlüsü, Çokgözlü Türk Mavisi ve de Çokgözlü Büyük Turan Mavisi Art-
vin’in önemli kelebek türlerindendir. 

Çalışma alanındaki ihtiyofaunaya bakıldığında, Çoruh nehri ve yan kollarında çoğunlukla sazangillere 
ait olmak üzere 12 balık türünün varlığı belirlenmiştir.

Memeli hayvan çeşitliliği bakımından 20 familyaya ait 55 memeli hayvanın yayılış gösterdiği Artvin’de 
bu türlerden, 5 tanesi NT, 1 tanesi VU, 48 tanesi LC ve 1 tanesi de DD statüsünde yer almaktadır. Bu 
hayvanlardan 18 tanesi Annex 2 de 13 tanesi de Annex 3 koruma statüsünde bulunmaktadır. Kars sıçanı 
Artvin’de tespit edilen ve Türkiye’nin endemik bir türü olarak öne çıkarken, Kızıl Keçi ve Çengel Boynuzlu 
Dağ Keçisi Artvin’de yayılış gösteren ve koruma altına alınmış türlerdendir. Kafkas Leoparının Yusufeli 
ilçesinde, yerel halk tarafından varlığından bahsedilirken, Boz ayı bazı köylerde halk için tehdit oluştur-
maktadır. 

Anahtar kelimeler: Artvin, fauna, biyolojik çeşitlilik



294 295

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

ENDEMİK BİTKİLER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ALAN: 
İLİÇ-KEMAH (ERZİNCAN) ARASINDA KALAN JİPSLİ SAHALAR 

*Ali KANDEMİR1; Mustafa KORKMAZ1; Fuat GÜLER2; Abdullah SEVİNÇ2

1Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan
2Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 13. Bölge, Erzincan Şube Müdürlüğü, Erzincan 

ÖZET

Botanikçiler arasında bile çok az bilinen ve endemik bitkiler açısından son derece zengin popülasyonlara sahip 
İliç-Kemah (Erzincan) arasındaki jipsli alanların endemik bitkiler açısından önemi özetlenmiştir. Alanda yaygın ola-
rak bulunan endemik bitkilerin bir listesi verilmiş ve dünyada sadece bu alanlarda yetişen türler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  B7 Karesi, Endemik, Erzincan,  İliç, Jipsli Alanlar, Kemah.

1. GİRİŞ

Avrupa’da en zengin bitki çeşitliliğini içeren alanların topluca belirlenmesi ve tehlike altında bulunan 
doğal türlerin ve yaşam alanlarının koruma altına alınması için Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kavramı gelişti-
rilmiştir. Türkiye’de ÖBA ile ilgili ilk pilot çalışmaya 1994 başlanmış ve 2005 yılına kadar 122 ÖBA tespit 
edilmiştir (Özhatayv.d, 2005). 2004-2006 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı’nın Türki-
ye’den geçtiği  1076 km boyunca 22 ÖBA daha belirlenmiştir (Özhatay vd., 2006). Bu iki çalışma sonunda 
Erzincan İlinden bugüne kadar Keşiş Dağı (Erzincan), Ekşisu Sazlığı (Erzincan), Pöske Dağı (Erzincan-Gü-
müşhane), Sipikor Dağı (Erzincan-Gümüşhane), Sakaltutan ve Çevresi /Erzincan) ve Munzur Dağları (Er-
zincan-Tunceli)  Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olarak belirlenmiştir. Endemik bitkiler açısından olağanüstü 
bir zenginliğe sahip İliç-Kemah arasında yer alan jipsli bölgenin ÖBA olarak belirlenmesine yönelik bir 
çalışma yapılmamıştır. Ayrıca alan bugüne kadar Türkiye’nin endemik bitkiler açısından önemli yerleri 
arasında gösterilmemiştir. Bölgenin endemik bitkiler açısından öneminin ilgililere duyurulmasının gerek-
li olduğu  kanaatine ulaşılmıştır.

 2. YÖNTEM

2001-2010 yılları arasında İliç ve Kemah sınırları içinde kalan jipsli alanlar değişik zamanlarda dolaşı-
larak bazı örnekler toplanmış ve alanla ilgili gözlemler kayıt edilmiştir. Toplanan örneklerin Flora of Tur-
key adlı eser (Davis, 1965-1988) kullanılarak teşhisleri yapılmıştır. Alan çalışmalarında Türkiye Bitkileri 
Kırmızı Kitabında Yok olduğu düşünülen (Ex) ve Veri Yetersiz (DD) olarak değerlendirilen birçok türe 
yeniden ulaşılmıştır (Kandemir & Makbul, 2004; Kandemir, 2009). Arazi ve herbaryum çalışmaları sonun-
da bölgede yayılış gösteren yaygın endemik türlerinin bir listesi oluşturulmuştur. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

İliç ve Kemah sınırları içinde kalan jipsli alanlar oligosen-miyosen (23-33 milyon yıl)  yaşlıdır (Erentöz, 
1966, s. 30). Aynı jips formasyonu Sivas  ilinde geniş sahalara da yayılmıştır. Bu iki bölge dar ve uzun iki-
koridorla birbiriyle bağlantılıdır (Figür 1). 

Sivas İlinde yayılış gösteren jipsli alanların florası büyük ölçüde belirlenmiştir (Dönmez & Çelik, 2002; 
Hamzaoğlu  & Aydoğdu, 1993; Özhatay, 2006, s. 118-216; Çelik &Akpulat, 2009; Akpulat, 2009). 

Bu alanların florası incelendiğinde tespit edilen endemik türlerin İliç ve Kemah sınırları içinde kalan 
jipsli sahalarla büyük benzerlik gösterdiği görülmektedir. Buna karşın İliç ve Kemah sınırları içinde ka-
lan jipsli alanlar, Psephellus erzincani (Asteraceae) ve Psephellus recepii (Asteraceae), Tanacetum alys-
sifolium (Asteraceae), Onobrychis nitida (Fabaceae), Gypsophila lepidioides (Caryophyllaceae), Onosma 
beyazoglui (Boraginaceae)Verbascum alyssifolium (Scrophulariaceae) türlerinin dünyadaki tek habitatı 
konumunda bulunmaktadır. Bu türlerden Psephellus erzincani (Asteraceae) ve Psephellus recepii (As-
teraceae), Tanacetum alyssifolium (Asteraceae), Gypsophila lepidioides (Caryophyllaceae) ve  Onosma 
beyazoglui (Boraginaceae) bölgede ender olarak yayılış göstermektedir. Alanda  yaygın ve aynı ortamı 
paylaşan endemik bitki türleri aşağıda verilmiştir.

Figür 1. İliç ve Kemah Çevresinin Jeoloji Haritası

İliç ve Kemah (Erzincan) Sınırları İçinde Kalan Jipsli Alanlarda Yaygın ve Aynı Ortamı Paylaşan Endemik 
Taksonlar

Achille asintenisii (Asteraceae)
Achillia magnifica (Asteraceae)
Allium tchihatschewii  (Liliaceae)
Astragalus aucheri (Fabaceae)
Atraphaxis grandiflora (Poligonaceae)
Centaurea sivasica (Asteraceae)
Cousinia sivasica (Asteraceae)
Ebenus laguroides (Fabaceae)
Ebenus macrophylla (Fabaceae)
Glaucium acutidentatum (Papaveraceae)
Gypsophila eriocalyx (Caryophyllaceae)
Gypsophila heteropodassp. minutiflora (Caryophylla-

ceae)
Gypsophila lepidioides (Caryophyllaceae)
Hedysarum pestalozzae (Fabaceae)
Helichrysum noeanum  (Asteraceae)
Hypericum thymopsis (Hypericaceae)
Iris sari (Iridaceae)
Isatis cappadocica ssp. alyssifolia (Brassicaceae)
Onobryc hianitida (Fabaceae)
Onosma beyazogluii (Boraginaceae)
Onosma polyanthum (Boraginaceae)
Onosma sintenisii (Boraginaceae)
Papaver cappadocicum (Papaveraceae)
Paracaryum racemosum var. racemosum (Boragina-

ceae)

Plantago euphratica (Plantaginaceae)
Prangos meliocarpoides var. meliocarpoides
Salvia cryptantha(Lamiaceae)
Salvia divaricata (Lamiaceae)
Salvia euphratica (Lamiaceae)
Salvia euphratica var. euphratica (Lamiaceae)
Salvia euphratica var. leiocalycina (Lamiaceae)
Scorzonera aucherana (Asteraceae)
Scrophularia lepidota (Scrophulariaceae)
Tanacetum alyssifolium (Asteraceae)
Tanacetum heterotomum (Asteraceae)
Thesium stellerioides (Santalaceae)
Thymus cappadocicus var. cappadocicus (Lamiaceae)
Thymus pectinatus var. pectinatus (Lamiaceae)
Verbascum alyssifolium (Scrophulariaceae)
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ÖZET

Erzincan doğal olarak yetişen 437 endemik bitki türü, iki endemik bitki merkezi ve altı Önemli Bit-
ki Alanı  ile bitki çeşitliliği açısından Türkiye’nin en önemli illerinin başında gelmektedir. Endemik bitki 
türlerinin 45 tanesi Erzincan’a özgüdür. Bu türler doğal ortamlarında izole olmuş küçük popülasyonlar 
halinde bulunurlar. Günümüzde bilinçsiz arazi kullanımı, yaygın meracılık faaliyetleri, ulaşım ağlarının ge-
nişletilmesi, madencilik, kurutma, erozyon gibi tehditler nedeniyle yüksek risk altındadırlar.  Bu çalışma-
da, Erzincan’ın  bitki çeşitliliği özetlenerek dünyada sadece Erzincan’da yetişen bitki türleri listelenmiş, 
bu türleri tehdit eden etmenler belirtilmiştir. İldeki bitki zenginliğin korunmasına katkıda bulunabilecek 
önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: B7-8 Karesi, Endemikler, Erzincan’a Özgü Bitkiler

1. GİRİŞ

Türkiye, olağanüstü zengin bitki türleriyle dünyadaki sayılı ülkelerden birisidir (Özhatay vd., 2005). 
Bu olağan üstü zenginliğin yanında, birçok türe ait populasyonlar aşırı otlatma, habitatların bozulması, 
ortadan kaldırılması ve parçalanması, yapılaşma, kirlilik gibi tehditlerin altında zarar görmektedir.

 Erzincan bitki zenginliği açısından Türkiye’nin en önemli alanlarının başında gelmektedir. İl, Türki-
ye’nin 13 endemik bitki merkezinden 2’sine ve 6 adet Önemli Bitki Alanına (Figür 1) sahiptir (ÖBA) (Öz-
hatay vd., 2005; Özhatay, 2006). 

Figür 1. Erzincan’ın Önemli Bitki Alanları (Özhatay, 2006)

Türkiyede endemik bitkilerle ilgili veriler incelendiğinde yurdumuzdaki bazı bölgelerin diğer bölge-
lere göre endemiklerce zengin olduğu görülmüş ve bu bölgelerin Türkiye’deki dağılımları belirlenmiştir 
(Ekim, vd., 2000). Bu alanlarla kıyaslandığında İliç-Kemah arasındaki jipsli alanların’da endemik bitkiler 
açısından önemli yöreler arasında sayılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Son duruma göre endemik 
bitkiler açısından önemli yörelerin dağılımı Figür 2 de gösterilmişti.

Bir alanın ÖBA ilan edilebilmesi için belirlenmiş bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlere göre,; A. 
Alanın küresel ölçekte veya Avrupa ölçeğinde tehlike altında bulunan bir ya da daha fazla türün önemli 
populasyonlarını içermesi, B. Alanın yer aldığı biyocoğrafik kuşağa göre Avrupa ölçeğinde zengin bir 
floraya sahip olması, C. Alanın küresel ya da Avrupa ölçeğinde bitki koruma ve botanik açısından önemli 
bir habitat tipini içermesi gerekmektedir (Özhatayvd, 2005, s. 30; Plantlife, 2012).  Avrupa ölçeğinde bu 
kriterlerden birini sağlayan alanların ÖBA ilan edilmesi öngörülmektedir.

Figür. 2 Yurdumuzun Endemik Bitkiler Açısından Önemli Yöreleri (Ekim vd., 2000 s. 35 den uyarlanmıştır)

Avrupa Ölçeğinde ve Küresel Ölçekte Tehdit altındaki türlerin listesi incelendiğinde ülkemizde ya-
yılış gösteren çok ender bir çok türün listede olamadığı buna karşın ülkemiz florasında yaygın bulunan 
Typha minima, Typha schuttlewortii (Typhaceae) ve Ferula orientalis (Apiaceae) gibi türlerin Bern Sözleş-
mesi Ek I listesinde yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle Türkiye için ÖBA kriterlerinin ülke florası  ve 
bitki yaşam alanları açısından bir değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirmeler 
sonunda İliç ve Kemah sınırları içinde kalan jipsli alanların ülkemizin en önemli ÖBA alanlarının başında 
geleceği düşünülmektedir.

Bölgeye az sayıda araştırma gezisi yapılmasın karşın günümüzde bilim dünyası için yeni türler ta-
nımlanmaya devam edilmektedir. Söz konusu jipsli habitatlarda  yapılacak ayrıntılı arazi çalışmalarıyla, 
alanın floristik yapısının anlaşılmasının yanında bilim dünyasına başka türlerin kazandırılması da olası 
görülmektedir.

KAYNAKLAR

Akpulat, H.A. Türkiye Florasındaki B6 Karesi İçin Yeni Kayıtlar.  C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri 
Dergisi, Cilt 30 Sayı 1, 31-37, (2009).

Çelik, N.&Akpulat, H.A. Tötürge Gölü ve Çevresi Florası.  C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergi-
si, Cilt 30 Sayı 1, 38-63, (2009).

Davis, P.H. (ed). Flora of Turkey and The East Aegean Islands.Vol: 1-9 Edinburg: EdinburgUniversityPress, 
(1965-1985). 

Dönmez, E.& Çelik, N.  Sivas-Hafik Arası Florası. C.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 1, 16-33, (2002).
Erentöz, C. Türkiye Jeoloji Haritası (Sivas). MTA Yayınları. S. 30, Ankara, (1966).
Hamzaoğlu, E.& Aydoğdu,M..  Hafik (Sivas) ve Çevresindeki Jipsli Toprakların Florası. Tr. J. of Botany, 

Volume:19, 373-388, (1993).
Kandemir, A. & Makbul S. Erzincan da Yayılış Gösteren Bazı Nadir Bitki Türleri Üzerine Gözlemler. Erzin-



298 299

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

2. YÖNTEM

Çalışmada elde edilen sonuçlar, Erzincan ve çevresinde yapılmış olan floristik araştırmalara, Türkiye 
Florası Kayıtlarına, Önemli Bitki Alanı Çalışmalarına, Türkiye Bitkileri Veri Servisine, bölgeyi ziyaret eden 
araştırmacıların kayıtlarına ve son yıllarda Erzincan’dan tanımlanmış yeni tür yayınlarına dayanmaktadır. 
Bu amaçla söz konusu literatürler taranmıştır (Davis, 1965-1988; Yıldırımlı, 1995; Neydegger-Hügli, 1999-
2002; Kandemir & Makbul, 2004; Özhatay & Kültür, 2006; Özhatay, 2006; Kandemir & Türkmen, 2008; 
Özhatay, Kültür & Aslan, 2009; Kandemir, 2009a &2009b; Özhatay, Kültür & Gürdal, 2011; URL1, 2012). 
Ayrıca yazarın on yıla aşkın süreden beri  Erzincan  genelinde değişik amaçlarla yaptığı inceleme gezile-
rinden kayıt ettiği gözlemleri de değerlendirilmiştir. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Türkiye Bitkileri Veri Servisine göre (URL1, 2012) Erzincan da bulunan bitkilerin % 30.62 si endemiktir 
(321 taxon). Erzincan da yayılış gösteren endemik bitkilerin sayısının son dönemde yapılan çalışmalarla 
birlikte 437’ye ulaştığı belirlenmiştir. Bu bitki türlerinden 45 tanesi Erzincan a özgüdür. Bu türler ve ka-
yıtlı lokaliteleri aşağıda verilmiştir.

ERZİNCAN ‘A ÖZGÜ ENDEMİK BİTKİLERİN LİSTESİ VE LOKALİTELERİ

Alchemilla armeniaca Rothm.: SİPİKOR DAĞI ; Alchemilla ciminesis B. Pawl.: PÖSKE DAĞI ; Alchemil-
la erzincanensis B. Pawl.: KEŞİŞ DAĞI; Astragalus longisubulatus Podlech: KEMALIYE; Bellevalia crassa 
Wendelbo: REFAHİYE; Bornmuellera angustifolia (Hausskn. Et Boiss.) Cullen Et Dudley: KEMALIYE, 
Hodschadur Dağı; Bunium elegans (Fenzl) Freyn var. involucratum Saya  : KEMALIYE, Yukarıdağ; Campa-
nula demirsoyi Kandemir: MUNZUR DAĞLARI, Mercan Deresi; Cerasus erzincanica Ş.Yildirimli: KEMAH, 
Eriç, Tuz Daş Deresi; Chaenorium yildirimlii Kit Tan, Yıldırım, Şenol & Pirhan: KEMALIYE, Başpınar Köyü; 
Elymus lazicus (Boiss.) Melderis subsp. lomatolepis Melderis : KEMALİYE, Kota; Ferulago glareosa Kan-
demir & Hedge: KEMAH, Sürek; Galium papilliferum Ehrend. Et Schönb.-Tem. KEŞİŞ DAĞI; Gypsophila 
lepidioides Boiss.: İLİÇ, Hasanova Köyü; Helichrysum yurterianum  Gemici, Kit Tan, Yıldırımlı & M. Gemici: 
SAKALTUTAN, Karadağ Radyo-Link İst. Yolu; Hesperis breviscapa Boiss.: KEŞIŞ DAĞI; SPIKOR GEÇIDI; SA-
KALTUTAN; Hypericum peshmenii Yıldırımlı: KEMALIYE, Başpınar, Karlıçeşme Çevresi; Lactuca kemaliya 
Yıldırımlı: KEMALIYE, Başpınar, Karlıçeşme Çevresi 

Onobrychis nitida Boiss.: İLIÇ, Hasanova Köyü ; Onosma affine Hausskn. Ex H. Riedl: KEMALIYE; Onos-
ma beyazoglui Kandemir & Z. Türkmen: İLİÇ, Erzincan dan İliç’e 100. Km; Onosma discedens Hausskn. Ex 
Bornm.: KEMALIYE, Salihli Köyü ; Peucedanum kittaniae Yıldırımlı: MUNZUR DAĞLARI, Kazankaya Dağı, 
Şenk Deresi; Psephellus aucherianus (DC) Wagenitz: İLİÇ-KEMALİYE ; Psephellus huber-morathii (Wage-
nitz) Wagenitz : PÖSKE DAĞI; SAKALTUTAN, Koçyatağı; Psephellus psephelloides (Freyn Et Sint.) Wage-
nitz : KEMALIYE, Taşyolu; Psephellus erzincani Wagenitz & Kandemir: İLIÇ; 

Psephellus recepii Wagenitz & Kandemir: KEMAH, Kömür Köyü; Reseda tomentosa Boiss. var. glabrata 
Abdallah Et De Wit: KEMAH, Tuzla, İLİÇ, Kuruçay; Scrophularia erzincanica R. Mill: KEMAH, Sürek; Silene 
azirensis Coode Et Cullen: KEŞIŞ DAĞI; Silene dumanii  Kandemir, G.Genç & I.Genç: KEŞIŞ DAĞI, Yedigöl-
ler ; Silene nerimaniae  G.Genç, Kandemir & I.Genç: KEMALIYE, Salihli Köyü,; SAKALTUTAN; KEŞİŞ DAĞI; 
Sonchus erzincanicus Mattehews: EKŞİSU; Tanacetum alyssifolium (Bornm.) Grierson: İLIÇ, Hasanova 
Köyü’nün G. Doğusu; Teucrium leucophyllum Montbret Et Aucher Ex Bentham: İLIÇ; Thymus convolutus 
Klokov: KEMALİYE, Kota; Trigonosciadium intermedium Freyn Et Sint. KEMALİYE; Verbascum alyssifoli-
um Boiss.İLIÇ, Hasanova Köyü ; Verbascum calycosum Hausskn. Ex Murb.; Verbascum leiocarpum Murb.
KEMALİYE; Verbascum ozturkii Karavelioğulları, Uzunh. & S. Çelik: KEMALIYE: Kemaliye den Divriğ’e  35. 
Km 

Verbascum tuna-ekimii  Karavelioğulları, A. Duran & Hamzaoğlu: KEMAH: Erzincan-Kemaliye Arası, 
35. Km; Veronica montbretii M.A. Fischer: KEŞIŞ DAĞI 

Viola odontocalycina Boiss. KEŞIŞ DAĞI 

Erzincan’dan belirlenen 437 endemik taksonun önemli bir kısmı belirli alanlarda toplanmıştır.  Bu 
alanlar, Erzincan Ovası’nın kuzey-batı doğrultusunda uzanan Otlukbeli Dağları (Keşiş D., Sipikor D., Sakal-

tutan ve Çevresi) güneyde yer alan Munzur Dağları, İliç ve Kemah  ilçeleri arasında kalan jipsli alanlar ve 
Erzincan Ovası’nın doğu kesimindeki Ekşisu Sazlığı ve çevresidir. Bu bölgelerde çok sayıda yöreye özgü 
endemik bitki türlerinin küçük  populasyonları birlikte bulunmaktadır. 

 Keşiş Dağlarının 2700 -3000 m yükseltilerinde dünyada sadece bu alanlarda yetişen Silene azirensis(-
Caryophyllaceae), Silene dumanii (Caryophyllaceae), Viola odontocalycina (Violaceae), Veronica montbre-
tii (Plantaginaceae; Scrophulariaceae), Onosma liparioides (Boraginaceae) türleri aynı ortamı paylaşmak-
tadır. 

Munzur Dağları’nın doğu kesimlerinde bu alanlara özgü Eryngium ilex (Apiaceae), Silene oligotricha 
(Caryophyllaceae),Campanula oligosperma (Campanulaceae), Campanula munzurensis (Campanulaceae) 
sınırlı alanlarda aynı habitatı paylaşan türlerdir. Munzur Dağları’nın kuzey-batı kesimlerinde bulunan Ke-
maliye- Salihli Köyü çevresindeki serpantinden oluşan alanlar Verbascum calycosum  (Scrophulariaceae), 
Onosma discedens (Boraginaceae)ve Psephellus aucherianus (Asteraceae) türlerinin dünyadaki son birey-
lerini barındırmaktadır. 

Verbascum alyssifolium (Scrophulariaceae), Onosma beyazoglui (Boraginaceae), Tanacetum alyssifoli-
um (Asteraceae), Gypsophila lepidioides (Caryophyllaceae), Psephellus erzincani (Asteraceae), Psephellus 
recepii (Asteraceae) türleri dünyada sadece İliç ve Kemah ilçeleri arasında kalan jipsli alanlarda yetişmek-
tedir.

Ekşisu Sazlığı ve Çevresi Tuz Gölü çevresinden bilinen Gladiolus halophilus (Iridaceae) türünün dünya-
daki ikinci yaşam alanıdır. Aynı alan ve Erzincan Ovası’nın güney-batı bölümündeki küçük bir saha Bern 
türlerinden Sonchus erzincanicus’un (Asteraceae) dünyadaki son bireylerini bulundurmaktadır.

Belirtilen türlerin dışında çok sayıda endemik türler de sözkonusu alanlarda yaşamlarını sürdürmekte-
dirler. Bu alanlardaki bitki çeşitliliği bilinçsiz arazi kullanımı, yaygın meracılık faaliyetleri, ulaşım ağlarının 
genişletilmesi, madencilik, kurutma, erozyon gibi tehditler nedeniyle yüksek risk altındadırlar.  Özellikle 
Kemaliye İlçesine bağlı Salihli Köyü çevresinde çok sınırlı bir alanda dünyadaki son bireyleri kalan Verbas-
cum calycosum  (Scrophulariaceae), Onosma discedens (Boraginaceae) ve Psephellus aucherianus (Astera-
ceae) yol yapım çalışmaları ile yok olma aşamasına gelmiştir.

Bern Türlerinden olan Sonchus erzincanicus, Ekşisu Sazlığındaki geçmişten son dönemlere kadar olu-
şan kirlilik, aşırı otlatma, erozyon, kurutma, tesis yapımı gibi nedenlerden dolayı Türkiye’deki en fazla 
tehdit e maruz kalan  türlerin başında sayılmaktadır.

 Erzincan’dan 437endemik bitki türünün doğal olarak yayılış göstermesi bitki zenginliği açısından 
önemli olmasına karşın, gerekli önlemler alınmadığında endemik türler aynı zamanda yok olmaya aday 
çeşitlerdir.  

Türkiye’nin tehlike altındaki bitkileri için “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı”  temel eser niteliğindedir 
(Ekim vd., 2000). Bu eserde nadir bitkilerin illere göre dağılımları ve tehdit kategorileri (IUCN kategorile-
ri) verilmiştir.  Verilen tehdit kategorileri genellikle literatüre dayalı kayıtlara  göre saptanmış olmasına 
rağmen eser koruma çalışmalarında hala en önemli yol gösterici kaynak niteliğindedir. Bununla birlikte 
IUCN tehdit kategorilerinin saptanmasında türe ait coğrafi dağılımlar, populasyon büyüklükleri ve türün 
dağılımını sınırlayan özel durumların olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir (Pullin, 2002). Ayrıca 
koruma çalışmalarında öncelikli türlerin belirlenmesine yol gösterecek olan tehdit kategorileri periyodik 
olarak güncellenmesi bir zorunluluktur. Bitki koruma çalışmalarında kritik bir role sahip IUCN tehdit ka-
tegorilerinin güncellenmesiyle ilgili çalışmalara proje desteği sağlanmalıdır. 

Son dönemlerde Erzincan’daki madencilik, altyapı ve ulaşım ağını genişletme çalışmaları bitki zengin-
liğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Kalkınma için gerekli olan bu çalışmaların bitki çeşitliliğine verdiği 
zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek için  faaliyet öncesi Çevre Etki Değerlendirme süreçle-
rine üniversiteler de dahil edilmelidir.

Erzincan ilinde bitki çeşitliliğini tehdit eden en önemli faktörlerden birisi aşırı otlatmadır. Aşırı otlat-
manın kurallara uygun yapılması denetlenmelidir. Mera vasfını yitirmiş alanların otlatmaya devam edil-
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mesi uygulamasından vazgeçilerek, bitki çeşitliliğinin diğer bir tehdidi  olan erozyonun önüne geçmek 
için bu tip alanların bitkilendirilmesi için gerekli yasal işlemler kolaylaştırılmalıdır.

Türkiye’de nadir ve tehdit altındaki türlerin dağılımlarını belirlemek için Coğrafi Bilgi Sistemlerinden 
yararlanılmalı, bu türlerin izlenmesi için bir sistem oluşturulmalı ve koruma çalışmalarına daha fazla kay-
nak aktarılmalıdır. 
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DERE ALABALIĞININ (Salmo trutta forma fario) SİSTEMATİKTEKİ YERİ
ve BAZI ÖZELLİKLERİ

Gonca ALAK1, Arzu UÇAR2, Esat Mahmut KOCAMAN2,  Muhammed ATAMANALP2, 
1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

2 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 

ÖZET

Bölgemiz sularında 30’un üzerinde balık türü bulunmaktadır. Bu türler içerisinde yer alan dere alaba-
lığı (Salmo trutta f. fario Linnaeus,1758) Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi sularında yaşa-
makta ve yöre halkı tarafından kırmızı benekli alabalık olarak bilinmektedir. Bu derlemede Salmonidae 
familyasına ait önemli bir tür olan dere alabalığının (Salmo trutta f. fario Linnaeus,1758) biyolojisi ve 
sistematikteki yeri hakkındaki bilgiler bir araya getirilmiştir.

Anahtar Kelime: dere alabalığı, Salmo trutta forma fario, sistematik 

GİRİŞ

İç sular bakımından ülkemiz zengin olmasına rağmen, iç su balıkları hakkında yapılan çalışmalar sınır-
lıdır. Fakat son zamanlarda ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan gerek taksonomik gerekse ekolojik 
çalışmalar, iç sulardaki balıklar hakkında bilgileri bir araya getirmeye yöneliktir.  Biyolojik zenginliği fazla 
olan su kaynaklarımızdaki su ürünleri miktarını artırabilmek için bunların biyoekolojilerinin ortaya çıkar-
tılması ve incelenmesi gerekmektedir (Arıman vd. 2003)

Abbolt (1835) tarafından Türkiye tatlı su sistematiği hakkında ilk araştırmalar alabalıklar (Salmoni-
dae) ile ilgili olarak yapılmıştır. Daha sonra 1937 yılında, ülkemize gelen Alman zoolog Prof. Dr. Kosswig 
Türk araştırıcılara sistematik konusunda önderlik etmiş ve 1939-1945 arasındaki dönemde Türkiye tatlı 
su balık faunası hakkında araştırmalar yapılmıştır. 1940 yılına kadar yabancı araştırıcılar, ülkemizde ya-
kaladıkları balık örneklerini Avrupa müzelerine götürmüşler ve bu balıklarla ilgili taksonomik yayınlar 
yapmışlardır. Aynı yıllarda yerli araştırıcılarımız da Türkiye tatlı su balıkları ile ilgili sistematik ve ekolojik 
kökenli çalışmalar başlatmışlardır. 1971 yılından sonraki dönemde, Türkiye tatlı su balık faunası ile ilgi-
li eksiklerin giderilmesi ve mevcut türlerle alt türlerin ülke düzeyindeki yayılış alanlarının belirlenmesi 
amacıyla geniş kapsamlı araştırmalar yapılmıştır (Alagöz, 2005; Geldiay vd., 1996).

Türkiye balıkları üzerindeki ilk çalışmalar ise Richardson (1856) tarafından yapılmıştır. İlerleyen dö-
nemlerde, Doyrolle (1872), Gaillard (1895), Boulenger (1896), Steindachner (1897) çeşitli yörelerden 
sağladıkları balıklar üzerindeki çalışmalarıyla bunu devam ettirmişlerdir. Kapsamlı ilk çalışma ise K. De-
veciyan’ın (1915) “Balık ve Balıkçılık” adlı eseriyle başlamıştır. Bunu, Hanko’ nun 1924 yılında Orta Ana-
dolu Bölgesi’nden 27 balık türü ve alt türünü belirlediği çalışması takip etmiştir. Hanko’dan sonra, 1937 
yılında İstanbul Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün kuruluşuna kadar bu alanda hemen hemen hiçbir 
çalışma yapılmamıştır. Bu kurumun kuruluşu ile birlikte Türkiye balıkları üzerindeki araştırmalara yeni-
den başlanmış ve daha önemlisi, bu çalışmalar Türk bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiştir (Ala-
göz, 2005; Kuru, 2004).

Bu çalışmanın amacı iç su balıkları içinde ekonomik değeri olan dere alabalıklarının bazı özellikleri ve 
sistematiği hakkında bilgileri bir araya toplamaktır.

SİSTEMETİKTEKİ YERİ

Alabalık türleri sistematikte Salmonidae familyasında yer alırlar ve morfolojik olarak yağ yüzgeci ile 
karakterize edilirler. Salmonidae familyasına mensup bu alabalıklar yetiştiricilik için önem arz eden üç 
cinsin türleridir. Bu cinsler şunlardır;

a- Salmo             b- Salvelinus             c- Oncorhynchus 
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Dünya genelinde en çok tanınan alabalık türleri aşağıdaki gibidir; (Ceyhun, 2007) 

• Salmo salar Linnaeus 1758  (Atlantik Salmonu)
• Salmo trutta f. trutta Linnaeus 1758 (Deniz alabalığı)
• Salmo trutta f. fario Linnaeus 1758 (Dere alabalığı) 
• Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 (Gökkuşağı alabalığı) 
• Salvelinus fontinalis Mitchill 1814 (Kaynak alabalığı) 
• Salvelinus alpinus Linnaeus 1758 (Alp alabalığı) 
• Salmo trutta f. lacustris Linnaeus 1758 (Göl alabalığı) 

Ülkemiz sularında yaşayan yerel alabalık alt türleri ise şöyle sıralanabilir;

• Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 (Anadolu Dağ alabalığı) 
• Salmo trutta abanticus Tortonese 1954(Abant alabalığı) 
• Salmo trutta caspius Kessler 1877 (Aras alabalığı) 
• Salmo trutta labrax Pallas 1811 (Karadeniz alabalığı)

Geldiay ve Balık (1996) dere alabalığının sistematikteki yerini aşağıdaki gibi bildirmişlerdir (Uçar, 
2010).

Filum Chordata
Alt Filum Vertabrata

Sınıf Chondrostoi
Takım Salmoniformes

Alt Takım Salmonoidei
Familya Salmonidae

Alt Familya Salmoninae
Cins Salmo
Tür Salmo trutta 

Alt Tür Salmo trutta fario Linneaus, 1758

ÖZELLİKLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında; özellikle soğuk su balığı olan alabalık yetiştiriciliği, dünyanın 
birçok ülkesinde geniş çevresel koşullar altında yapılmaktadır. Bu nedenle bölgelere ve ülkelere göre 
üretme amaçları ve planları birbirinden farklılıklar gösterebilir. Ancak, ister tatlı suda 200-250 gr’lık, ister 
deniz ortamında 5 kg olarak yetiştirilsinler hepsinin üretim prensipleri aynı esaslara dayanır. Alabalık ye-
tiştiricilerinin ortak amacı, daha üretken, hastalıklara karşı dirençli ve yüksek kalitede ete sahip balıklar 
üretmektir. 

Alabalık ülkemizde hem karasal havuzlarda, hem baraj gölleri ve denizde kafeslerde yetiştiriciliği ya-
pılan bir balık türüdür. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gökkuşağı alabalığı ve dere alabalığı 
yetiştiriciliği en yaygın yapılan türler arasındadır (Geldiay ve Balık 1996).

Dere alabalığı, Salmonidae familyasından olan Salmo trutta’nın alt türlerinden Salmo trutta fario 
(Linnaeus 1758), dere ekotipi olarak sistematikteki yerini almıştır. Tüm hayatları boyunca tatlı sularda 
yaşadıklarından dolayı “Hakiki Alabalık” grubuna giren dere alabalıkları, deniz ve akarsular arasında göç 
etmedikleri halde, bir akarsuyun bünyesi içinde kısa mesafeli göçler yapmaktadırlar. Adaptasyon yetene-
ğinin zayıf, yem alımının kötü, kuluçka devresinin uzun ve kuluçka randımanının düşük olması nedeniyle 
yetiştiricilikte daha az öneme sahiptir. (Çelikkale 1999; Geldiay ve Balık 1996).

Dere alabalığı D II-IV, 9-11; P I, 12; V I, 12; A III, 7-8; C 18-21 ışına, Linea Lateraliste 110-120 pula sahip, 
vücudu tıknaz ve torpil şeklinde olup yan taraflarından biraz basıktır. Renkleri yaşadığı ortama göre çok 
değişkendir. Genel renk kahverengi, yeşil veya mavi renk tonlarındaki kahverengi, fakat çok miktarda 
pembemsi mor ve seyrek olmayan oranda da siyaha rastlanmaktadır. Yan kısımları daha çok açık mavi, 
portakal rengi veya sarımtırak halkalarla çevrilmiş kırmızı veya siyah noktalarla kaplıdır. Özellikle yavru-

larda çok karakteristik olan kırmızı benekler, büyüdükleri zaman da aynı kalmakta ve hayatları boyunca 
kaybolmamaktadır (Çelikkale 1999).

Akarsularda dere alabalığı, uygun vücut şekli ile çok hızlı hareket edebilir. Avlanırken su bitkilerinin 
arkasına saklanır ve sonra ani bir atılış ile saldırır. Tipik soğuksu balığı olan dere alabalığı berrak, bol ok-
sijenli soğuk sularda özellikle akarsularda bulunur. Ağızda çok sayıda kolay eğilebilir, sivri, koni şeklinde, 
alt ve üst çenede, damak kemiğinde dişler bulunur. Başlıca besinlerini tricopterlerin larva ve erginleri, 
küçük krustaseler ve balık larvaları oluşturur. Eşeysel olgunluğa 2-4 yaşlarında ulaşan bu türün üreme 
periyodu eylül-aralık ayları arasındadır (Çelikkale 1988; Geldiay ve Balık 1996).
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ERZURUM İLİ’NİN ÖNEMLİ BİYOÇEŞİTLİLİK ALANLARI 
Yrd. Doç. Dr. M. Akif IRMAK, Prof. Dr. Hasan YILMAZ

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum

Bu araştırma Erzurum ili ve yakın çevresinde farklı vejetasyon tiplerini içeren 8 ayrı bölgede yürütül-
müştür. Görsel açıdan dikkat çeken peyzaj  bitkileri incelenerek, bu bölgelerin flora turizm potansiyeli 
belirlenmiştir. 2005 ve 2008 yılları arasında, vejetasyon dönemleri boyunca yapılan 30’un üzerinde arazi 
çalışması sonucunda tespiti yapılan bitkilere ait görünümler, koordinatlar, rakım-yöney bilgileri ve çeşitli 
yetişme alanı özelliklerine yer verilmiştir. Her bir çalışma bölgesinde, önemli bitkisel çeşitlilik gösteren 
alanların doğal otsu ve odunsu bitkileri arazi çalışmaları ile belirlenmiştir. Çalışma alanlarının belirlen-
mesinde daha önce yapılmış araştırmalar ve arazi çalışmalarından faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda 
incelenen 8 bölge içerisinde en dikkat çekici alanların Erzurum-Tortum-Uzundere yol güzergahı ve Palan-
döken Dağları olduğu tespit edilmiştir. Erzurum ili içerisinde 1400 civarında bitki türü bulunmakta olup, 
bunların yaklaşık 250’sinin endemik olduğu ve ülkemizin en zengin bitkisel çeşitlilik barındıran illerden 
biri olduğu vurgulanarak flora turizminin önemine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erzurum bitkileri, flora turizmi, biyoçeşitlilik, peyzaj bitkileri
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ABSTRACT

Turkey is one of the most important areas in Eurasia for its high number of Sedum species. Such diversity of 
sedums is a result of extreme altitudinal differences providing a wealth of habitats such as rocky slopes in deep, 
disjunct valleys. This, coupled with a variety of rock types, means that unique niches for plant evolution are many. 
Sedum diversity in Turkey was evaluated with regard to geographical distribution and associated landscape chara-
cteristics. Endemic and rare non–endemic Sedum species were noted. As a result of this review study, we accept 
44 stonecrop taxa including 11 endemics, 1 rare non–endemic, 5 subspecies, and 4 varieties which are mapped 
according to their geographical distributions using Davis’s square system on Turkey map.

Key words: Sedum, succulent plants, phytogeography, Turkey

ÖZET

Türkiye çok sayıda Sedum türünü içermesi nedeni ile Avrasya’nın en önemli alanlarından biridir. Bu kadar çok 
çeşitlilik, Türkiye’nin kayalıklı yamaçlar, derin vadiler gibi habitat zenginliği sağlayan aşırı yükseklik farklılıkları gibi 
topografik yapısının hareketliliğinin bir sonucudur. Çalışmada, Türkiye’deki Sedum çeşitliliği coğrafi dağılım ve 
ilgili peyzaj karakteristiği açısından değerlendirilerek, endemik ve nadir Sedum türleri tesbitedilmiştir. Çalışmanın 
sonucunda, 11’i endemik, 1’i nadir, 5’i alttür ve 4’ü varyete olmak üzere toplam 44 Sedum (stonecrop) türü coğra-
fik dağılışlarına göre Davis’in kareleme sistemi kullanılarak Türkiye haritası üzerinde haritalanmıştır.   

Anahtar kelimeler: Sedum, sukkulent bitkiler, fitocoğrafya,Türkiye

1-GİRİŞ

Türkiye yaklaşık olarak 10.765 bitki türü ile ılıman iklim kuşağının en önemli bitki alanlarından biri 
olarak bilinir. Bu bitki çeşitliliğinin yaklaşık üçte biri (%34.4) endemiktir (Tablo 1).Türkiye bu zengin flora 
yapısının yanında yaşlı orman alanlarına, otlak alanlara, çalılıklara, sulak alanlara, turbalıklara ve kumul 
alanlara sahiptir (Özhatay ve ark, 2003). Ancak, Türkiye’nin habitatları, bitki türleri ve yaban yaşamı son 
40 yıldan beri hızlı bir şekilde azalarak ve tehdit altındadır (Atalay, 2002).

Tablo 1. Akdeniz Havzası ülkelerinde bitki çeşitliliği ve endemiklik (Duthie, 2000; Özhatay ve ark, 
2003;. Heywood, 2004).

Ülke Adı Toplam alan (km2) Bitki tür sayısı Endemik tür sayısı Endemik tür %

Mısır 1000000 2411 154 6.4
Ürdün 97600 8000 1400 17.5
Lübnan 10450 3000 190 6.3
İspanya 504000 8000 485 6.0
Suriye 185000 3100 395 13.0
Türkiye 779000 10765 3703 34.4

Sedum’ ların da içinde bulunduğu sukkulent bitkiler tropik alanlardan kutuplara kadar dünyanın he-
men hemen her yerine yayılmıştır. Sedum’lar Crassulaceae familyasının bir üyesidir. Avrupa, Asya, Afrika 
ve Amerika kıtasında doğal olarak bulunur. Bu familya bir dizi tek yıllık ve çok yıllık otsu, çok yıllık çalı ve 
küçük ağaçlardan oluşan bir gruptur. Türlerin birçoğu çekici çiçeklere sahiptir. Familyanın tamamı 33 cins 
ve 23 hibrit ile toplam 1410 tür ve kesin olmamakla birlikte 305 taksondan oluşur. En fazla türe sahip 
olan cins 428 tür ile Sedum’lardır. (Eggli, 2003). Sedum türleri düzensiz bir şekilde yayılan rozet formlu 
bitkilerdir. Sedum cinsi sadece kurak değil aynı zamanda yarı kurak, tropik, subtropik ve serin iklim böl-
gelerinde de bulunmaktadır (Çelem ve ark., 1997; Demir ve Yazgan, 1992; Öztan ve Arslan, 1992). Sedum 
Crassulaceae familyasının en çeşitli türe sahip cinsidir. Avrupa’da Sedum’un alt türleri de dahil olmak 
üzere toplam 53 türü vardır (’t Hart ve Eggli, 2003). Bu çalışmanın amacı Türkiyedeki sedum çeşitliliğini 
cografi dağılımı ve her bir tür tarafından tercih edilen peyzaj karakteristiklerine dayanarak incelemek ve 
endemizm ve nadirliği tespit etmektir.

2-TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Türkiye kuzey yarımkürede 36-42o kuzey enlemleri ve 26-45o doğu boylamları arasında bulunmakta-
dır. 783.562 km2 lik bir alana sahiptir. %3’ü Avrupa’da %97 si Asya da yer almaktadır (Şekil 1). Türkiye’nin 
Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizine sınırı vardır ve toplam 8333 km kıyı şeridine sahiptir (Ata-
lay, 1990). Deniz etkisiyle kıyı bölgelerde ılıman iklime sahiptir. İç bölgeleri Kuzey Anadolu dağları ve 
Toros dağları tarafından ayrılır ve karasal iklim özellikleri gösterir ki bu ayrıca İç Anadolu, Doğu ve Güney-
doğu Anadolu da ve Trakya’nın iç kısımlarında gözlenir (Şahin and Doğanay, 2003). Türkiye’nin 800 metre 
yükseklikte Akdeniz ve Ege kıyı bölgeleri Akdeniz iklimine sahiptir. Karadeniz iklimi Türkiye’nin kuzey 
bölgelerinde özellikle denize bakan dağlık tepelerde görülür.

Şekil 1. Türkiye’nin dünyadaki yeri.

3-Materyal ve Metod

Bu çalışmada Türkiyedeki Sedum türleri hakkındaki bilgiler, Türkiye Florası (Davis, 1965–1985; Davis 
et al., 1988; Güner et al., 2000),Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim et al., 2000),Türkiye Bitkileri Veri 
Sistemi (TUBIVES, 2004) ve bazı ulusal ve uluslararası yayınlardan sağlanmıştır (Cansaran, 2002; Eggli, 
2003; Metzger, 1993, 1994; Metzger and Springate, 1994; Özhatay et al., 1999; Stephenson and  Step-
henson, 2003, 2004 a, 2004 b, 2005; ’t Hart, 1990; ’t Hart and Alpınar, 1990, 1991 a, 1991 b, 2000; ’t Hart 
and Eggli, 2003; Varol et al., 2004). Endemik ve nadir Sedum türleri ile ilgili veriler, Ekim ve ark. (2000), 
Güner ve ark., (2000) ve TUBIVES (2004) tarafından hazırlanmış çalışmalardan incelenmiştir. Çalışmada 
mevcut tüm Sedum türlerinin yayılışları TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) tara-
fından kurulan Türk Bitkileri Veri Servisi ve Türkiye florası için hazırlanan Davis’in kareleme sistemine 
(Davis, 1965–1985; Davis ve ark., 1988; Güner ve ark., 2000) dayanılarak haritalanmıştır. Daha sonra da, 
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Türkiye’deki Sedum türleri Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz de dahil olmak üzere coğrafi veya bitki 
coğrafyası bölgeleri ve peyzaj özellikleri açısından sınıflandırılmıştır.

4-TARTIŞMA VE SONUÇ

Güncellenmiş kayıtlara göre, Türkiye 5 alttür ve 4 varyete içeren 44 Sedum (stonecrap) türüne sahiptir 
(Şekil 2-6). Sedum türlerinin Türkiye’de coğrafi veya fitocoğrafik dağılımları, yükseklik habitatları yaşam 
formları ve çiçeklenme periyotlarına dayanarak peyzaj karakteristikleri ile sınıflandırılır. Çalışmada da 
endemik ve nadir Sedum türlerinin sayısının sırasıyla 11 ve 1 olduğu onaylanarak ve incelenmiştir (Şekil 
7-8). 

Literatürde Türkiye’deki Crassulaceae ailesi ile ilgili çok sayıda birbiri ile uyuşmayan bilgi olduğundan 
türlerin yeniden değerlendirilmesi gerekli bir ihtiyaçtır. Sedum alpestre ‘nin yaygın varoluş gösterdiği 
düşünülürken sadece kuzeybatı Anadolu’da mevcut olduğu ve doğuya doğru bitkilerin sitolojik olarak 
farklılık göstererek S. euxinum adı ile tanımlandığı ortaya konmuştur.  Sedum laconicum Yunanistan, İs-
rail, Ürdüne özgüdür fakat Anadolu’da daha önceleri S. Laconicum bölgelerinde çalışılan tüm bitkilerin S. 
Ursi olduğunu ispatlamıştır. S. Laconicum Anadolu’ya özgü olabilmesi hala mümkündür. S. Confertiflorum 
oldukça dar bir aralığa sahip Midilli ve kıyısal alanlarda görülmektedir. Türkiye’nin doğusunda Van gölü 
civarında Kit Tan tarafından 1984 de tanımlanan çok benzer bir taxon’un Midilli adasından ayrı olduğu 
belirlenerek ve daha sonra taxanın coğrafi olarak farklılık gösterdiği fikrine varıldı (Tan, 1984). Geçen bir 
kac 10 yılda tanımlanan diğer türlerin mevcut taxonun  S. aytacianum, S. caroli–henrici, S. cilicicum, S. eki-
mianum, S. farronianum, S. hewitii, S. vuralianum, ve  S. yildizianum  bu formlarından daha fazla olmadığı 
ortaya çıkmıstır. Hem sitolojik arastırmalar  hemde DNA örneklemeleri farklı taxonlar arasındaki ilişkiyi 
açıkça göstermiştir.

Yeni alan araştırmaları Sedum stellatum’u Anadoluya özgü olduğunu göstermiş ve geçen yıla kadar S. 
eriocarpum subsp. orientale sadece tek bir bölgede tesbit edilmişken yapılan çalışma ile bu türler Kad-
yanda (Üzümlü,Fetiye) ve Akseki (Antalya) de tesbit  edilip, haritalandırılmıştır. Ayrıca çalışma sırasında 
tesbit edilen diğer türlerde bölgelere gore haritalara eklenmiştir. Trakya’da Sedum grisebachii, S. ochro-
leucum and S. urvillei bidirilmiştir ancak ülkenin çoğunda mevcut değillerdir. Bu türler Türkiye’de nadir 
ancak balkanlarda çokça rastlanan türlerdir. Diğer oldukça nadir tür S. microcarpum sadece belli yerlerde 
özelleşmiş tek habitata özgüdür. Çok sayıda Türk sedumlar (stonecrops) Akdeniz orjinlidir fakat diğerleri 
İran-Turanian orjinlidir. Çoğu kayalıklı bölgelerde; uçurum, yamaç, kaya tabakaları, molozlar, kireçtaşı kal-
dırım, kuru duvar, kaya çöküntüsü, buzultaş veya kar çukurlarında büyür ve bazısı kalkerli veya volkanik 
kayaları tercih ederler. Bazı türler ise çam ormanı, mevsimsel olarak sel baskını bölgeleri, nehir kenarları 
ve ağaçlık araziye özgüdür. 22 Türk Sedum (Stonecrop) türü çok yıllıkdır. Yıllık ve iki yıllık türlerin sayısı 
sırasıyla 15 ve 2 dir. Ancak 5 tür yıllık davranabilir veya kesin olarak bulundukları bölge veya o mevsimde 
hava koşullarına bağlı olarak çok yıllık olabilirler. Bu yüzden S. pallidum’un iki alt türünü korumak  zordur. 
En önce çiçek açan S. caespitosum,  S. eriocarpum subsp. orientale ve en son ise S. telephium’dur.  Fakat 
yükseklerde yetişen  bitkilerin çiçeklenme dönemleri gecikir. 

Türkiyenin zengin Sedum florasına rağmen bitkilerin hem doğal olarak yerinde (in-situ) hemde dışın-
da (ex-situ) yetiştirme ve koruma programları yeterli olmamaktadır. (Güçlü ve Karahan, 2004). Tarım, 
ormancılık, hayvancılık, balıkçılık, farmasotik endüstri ve turizme ilaveten tüm kollektif olarak Türk eko-
nomisi için hayati olan bu unsurlar sukulent bitki türlerini de içeren canlı çeşitliliğinin korunmasına bağlı-
dır (Karahan, 2004; Kaya ve Raynal, 2001;). Bu yaklaşımla yapılan çalışmada, botanik turizmi potansiyelini 
desteklemek ve kolleksiyon bahçeleri oluşturmak adına Sedum türlerinin hangi lokasyonlarda yetiştiği 
kareleme sistemi üzerinde gösterilerek, çalışmanın Türkiye’nin doğal sedum türleri ve dolayısıyla sukku-
lent bitkilerine yönelik araştırma faaliyetlerini destekleyeceği düşünülmektedir.
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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN ANA UNSURLAR VE IĞDIR
Ahmet ULUDAĞ

Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, IğdıR

ÖZET

Biyoçeşitliliği tehdit eden beş ana unsur Iğdır bağlamında ele alınmıştır. Iğdır’daki göçün doğurduğu 
yapılaşma, istilâcı yabancı türlerin girmeye devam ediyor olması, dünya genelinde olduğu gibi kaynak-
ların israfı, kirlilik ve iklim değişikliği ile birlikte Iğdır’da da biyoçeşitlilik tehdit altındadır. Öncelikle ilin 
canlı varlığının belirlenmesi ve sonra da geleceğe yönelik kestirimler yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar kelime: Igdir, flora, fauna, biyoçeşitlilik, İklim

ABSTRACT

The five threats on biodiversity were discussed for Igdir Province. New buildings duetoimmigrati-
on, going on introduction of invasivealienspecies, overuse of resources, pollutionand climate change as 
world wide threats biodiversity in Igdir. First of all, biologicalrichnesss of theregion should be researc-
hed, then projections should make.

Keywords: Igdir, flora, fauna, biodiversity, climate

GİRİŞ

Iğdır ili coğrafi konumu, iklim ve toprak özellikleri sebebiyle diğer birçok ilimize göre ayrı bir önemi 
haizdir. Etrafı dağ silsileleriyle çevrili, sırtını başı her zaman karlı Ağrı Dağı’na dayamış ama kendisi ovaya 
yayılmış, taban suyu yüksek ama Türkiye’nin yağışça fakir yerlerinden biri, etrafı yeşil ama erozyonun 
kallavisini yaşayan bir ilimiz Iğdır. İşte bu ve benzeri özellikler Iğdır’ın flora ve faunasını da kendine mün-
hasır kılmaktadır. Bu farklılıklar ve Iğdır’ın özellikleri başka bu kitapta başka bir metin içinde daha ayrıntılı 
görülebilir (Türkoğlu vd.’ye bakınız).  

Biyoçeşitlilik konusunda her hangi bir dokümana bakıldığında dünyada kaybolan ve kaybolacağı tah-
min edilen türlerle ilgili çok sayıda veri ve tahmine rastlanmaktadır. Meselâ, 59 507 türden 19 265’inin 
tamamen kaybolacağı tahmin edilmektedir (IUCN 2012). Yaban hayatından kaybolacak türlerin (yaban-
da olmayacak ama bir şekilde varlığını devam ettirebilecek türler) bu rakamın dışında tutulduğu bilhas-
sa vurgulanmaktadır. Biyoçeşitliliği doğrudan tehdit eden beş unsur olduğu genel kabul görmektedir 
(UNEP/CBD/SBSTTA/6/1).  Bunlar, habitat değişiklikleri, istilâcı yabancı türler (İYT), kaynakların israfı, 
kirlilik ve iklim değişikliğidir. Ülkemizde de biyoçeşitlilikteki kayıpları irdeleyen çalışma ve yayınlar mev-
cuttur. Ancak, bizimki gibi geniş, tarihi ve biyolojik zenginliği olan bir coğrafya için, bunların kâfi olduğu-
nu söylemek mümkün değildir. Bu bildiride bu beş unsur açısından Iğdır’daki mevcut durum ve yapılması 
önerilenler ele alınacaktır. Belki de bu ülke genelindeki duruma da bir nebze ışık tutabilecektir. Bilhassa 
İYT ve iklim değişikliğinin meydana getireceği değişikliklerin geri döndürülemez olması (MA 2005) göz 
önüne alınarak bu konulara ağırlık verilecektir.

HABİTAT KAYBI

Yerleşim yerleri, tarım arazileri, yollar ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaptığımız yapılar, birçok 
türün devamlılığını tehdit etmektedir veya bitirmektedir. Bir alan şehirleşmeye açılırken biyolojik çeşitli-
liği yönüyle tam olarak değerlendirilmemektedir. Buna Iğdır açısından baktığımızda, değerlendirmelere 
temel olarak alınabilecek mevcut fauna ve florasının bile ayrıntılı bir şekilde ortaya konulamamış olduğu-
nu görürüz (bu cümle bugüne kadar yapılmış az sayıdaki değerli çalışmayı yadsımaz).  Türkiye’nin geneli 
gibi Iğdır da hızlı bir şekilde göç yaşamaktadır. 

Iğdır’ın devamlı artan nüfusu göç veren bu ilin esasında göç alan bir il olduğunu da göstermekte-
dir. Çeşitli sebeplerle şehre göç, bekleneceği üzere yeni konutların ve yollar gibi diğer yapıların plânlı 
veya plânsız olarak yapılmasına yol açmaktadır. Bugün görünen odur ki, Iğdır şehri yeşil dokusunu hızla 
kaybetmekte dün tarla ve bahçe olan kaliteli tarım arazilerinin üzerinde binalar yükselmektedir. Mera 
alanlarında, mera kanununa rağmen, gecekondular türemektedir. Bunların idarî ve sosyal boyutunun 
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ötesinde hem değerli arazilerin yapılaşmayla kaybedilmesi hem de birçok canlı çeşidinin kaybolmasına, 
yaban hayatının daralmasına sebep olduğu da göz ardı edilemeyecek bir vakıadır. 

İSTİLâCI YABANCI TÜRLER

İYT terimi kendi anavatanları dışına girmesi ve/veya yayılması biyolojik çeşitliliği tehdit eden veya 
sosyal veya ekonomik hayatı etkileyen yabancı türler için kullanılmaktadır. İYT’den dolayı Avrupa’da 12 
milyar Euro kayıp oluştuğu tahmin edilmektedir (Kettunen vd. 2009). Nesli kesilen hayvanların % 20sini 
sebebi doğrudan İYT’dir (ClaveroveGarcía-Berthou 2005). Ambrosiaartemisifolia’nın polenlerinin oluştur-
duğu alerjik vakalar Avrupa’da giderek artmaktadır. Bu tür ülkemizde de bulunmaktadır. İYT hem insan-
ların isteyerek getirmesi hem de istek dışı olarak bir ülkeye girebilmektedir. 

Bazı türler, insanların ayakkabılarında veya gemilerin gövdesinde istek dışı taşınarak yeni bir bölgeye 
girebilmektedir. Ev hayvanı veya süs bitkisi olarak getirilen birçok tür geldikleri bölgede istilâcılık özel-
liği göstermektedir. Artan insan ve mal hareketleriyle İYT de artış göstermektedir. Ülke genelinde ve 
Iğdır’da erozyon veya başka sebeple ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda IYT özelliği 
bilinen Ailanthusaltissima, Robiniapseudo-acaica gibi türler de kullanılmaktadır. İlk etapta erozyonu ön-
leyici özellikleri itibariyle tercih edilse de uzun vadede bu türlerin biyoçeşitlilik üzerinde baskı yapması 
beklenmelidir.

KAYNAKLARIN İSRAFI

Kaynakların israfı veya diğer bir tabirle fazla kullanılması da biyolojik çeşitliliği etkileyen unsurlar-
dandır. Avcılık ve balıkçılık bilinçli bir şekilde yapılmadığı zaman bir kısmı da nadir türlerden olan birçok 
tür yok olacaktır. Denizlerimizde balık kaynaklarımızın azaldığı sık sık basın yayına yansıyan sıradan vaka 
durumuna düşmüştür. Üreme zamanı avlanma, türün neslinin devamını kesecek kadar çok avlanma, yu-
vaların bozulması vb unsurlar kaynakların israfının belli başlı yollarındandır. Türkiye’nin birçok yerinde 
meşelerin köklerinin de sökülmesi hem biyolojik çeşitliliği azaltmış hem de bu arazileri erozyona açık 
hâle getirmiştir. Bu açıdan, Ebucehil çalısının yakacak amaçlı köküyle birlikte sökülmesi Iğdır ilinde eroz-
yonu artırmıştır. Ancak bu bitki koruma altına alınarak bazı mesafeler katedilmiştir.

KİRLENME VE HASTALIKLAR

Gübrelerin aşırı miktarlarda kullanımı toprak ve suda besin birikmelerine sebep olmuştur. Bu besin bi-
rikmeleri canlılar arasındaki ilişkileri değiştirmiş bazı türlerin diğerleri aleyhine hızla çoğalarak biyolojik 
çeşitliliği olumsuz etkilemiştir. Dünyadaki sürüngenlerin türleri ve sayıları azalmaktadır. Bundaki etken-
lerden biri İYT hastalık etmenleridir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Her ne kadar bazıları tarafından kabul edilmese de iklim değişikliği tezahürleriyle ve kestirimlerdeki 
verilerle bir vakıadır. Atmosferdeki CO2 miktarı sanayileşme öncesine göre ikiye katlanmış durumdadır. 
Dünya sıcaklığında, geliştirilen senaryolara göre değişmekle beraber 60C’ye kadar artış beklenmektedir. 
Bütün bunlar öncelikle birincil üretici olan bitkileri etkileyecektir. Bu etkileşim diğer canlıları da tıpkı 
iklim değişikliğinin doğrudan etkisi gibi etkileyecektir. İnsanın olumsuz etkisiyle ve çok yoğun olan iklim 
değişikliğinin etkileri bütün sektörlerde görülecektir. İklim değişkliği dünyanın farklı yerlerinde değişik 
şekillerde tezahür edecektir. Akdeniz havzasının artan sıcaklık ve buna bağlı olarak kuraklık ve sıcak hava 
dalgalarından en fazla etkilenecek bölgelerden biri olduğu bildirilmektedir (EEA 2005).

TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Ne ülkemizin ne de Iğdır ilinin biyolojik çeşitliliği tehdit eden bu unsurlardan masun olacağı söylene-
mez. Öncelikle üzerinde düşünülmesi gereken bu unsurlar Iğdır’da ne kadar etkili olacaktır. Ağrı Dağı’nın 
buzulları erimekte midir veya eriyecek midir? Antarktika’daki buzullar erirken, Himalayalardaki buzulla-
rın böyle bir etkiye maruz kalmadığı belirtilmektedir. Iğdır’da havalar, halk arasında söylendiği gibi, eskisi 
kadar sıcak değil midir? Şu ana kadar bir değişiklik olmadığı farzedilse bile gelecek için nasıl bir kestirim-
de bulunabiliriz? Bu kestirimlere göre canlılar nasıl etkilenecektir. Ne gibi sosyo-kültürel değişikliklere 
yol açacaktır. Tabii ki, iklim değişikliğinin ve hızlı şehirleşme gibi etkenlerin canlılar üzerindeki etkisini 
kestirebilmek için bugünkü varlığımızın bilinmesi gerekmektedir.    

Belki tabiatta koruyamayacağımız bazı türleri tohumlarını saklayarak veya uygun alanlarda yetiştire-
rek korumamız gerekecektir. Bölge de mevcut yapılaşmanın ötesinde bir sanayi gelişmesi beklenmekte 
midir? Eğer olacaksa, korumamız gereken alanlar/eko sistemler dışında bunları nerelerde yapmak gerek-
lidir? Bu da bize korunacak habitatların, ekosistemlerin araştırma il belirlenip, gerekli tedbirlerin alınması 
gerektiğini göstermektedir. Plastik kaplarda sular tüketmeye devam edecek miyiz yoksa musluklardan 
içilebilir kalitede su akıtarak çevre kirliliğini ve dolayısıyla canlıların çeşitliliğini koruyabilecek miyiz? 

Ağaçlandırmalarda kullanılan, süs bitkisi olarak dikilen/ekilen, ev hayvanı olarak getirilen bu türler 
ileride başımıza felâket açabilir mi? Bu sorunun cevabı da önce araştırma, önce bilim kanısına götür-
mektedir. Bütün bu soruların ortak cevabı şöyle özetlenebilir: Tespit edilmelidir, envanteri çıkarılmalıdır, 
araştırılmalıdır, tahmin ve kestirimler yapılmalıdır, elde edilenler hayat geçirilmelidir. Bu karanlık tabloyu 
aydınlatacak husus ise çevreyle uyumlu yaşamayı hayat düsturu haline getirmektir.
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IĞDIR İLİNİN BİYOLOJİKÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE BİR BİLDİRİ
Mete TÜRKOĞLU*

* Orman ve Su işleri 13. Bölge Müdürlüğü Iğdır Şube Müdürlüğü 76100/ IĞDIR

ÖZET 

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Iğdır ili jeolojik ve coğrafik yapısı, toprak ve iklim özellikleri sebe-
biyle mikroklima olarak özellik arz etmektedir. Bölgede biyolojik varlıkların tespiti ve envanteri çalışmaları yeterli 
değildir. Ancak mevcut çalışmalarla belirlenen türler ilin biyolojik çeşitlilik açısından önemini göstermektedir. Yapı-
lacak envanter çalışmaları ve müteakiben alınacak tedbirlerle biyoçeşitliliğin korunması sağlanacağı düşünülmek-
tedir.

Anahtar Kelimeler: Iğdır, Flora, Fauna, biyoçeşitlilik

ABSTRACT

The Igdir Province of Turkey where is located at Eastern Turkey is an important microclimatic area with its ge-
ologic and geographic structure and edaphic and climatic conditions. Studies on biological richness have not been 
enough. However, data obtained from current studies show biodiversity importance of the province. It is sugges-
ted that inventory studies followed by protective measurements  will be helpful to prevent biodiversity.

Keywords: igdir, flora, fauna, biodiversity

GİRİŞ 

Iğdır ili, Doğu Anadolu bölgesinde Sürmeli Çukuru adı verilen Ağrı Dağı eteklerinde yer almaktadır. 
Göçmen kuşlar için bir geçiş güzergâhı olan Aras Havzası ilin sınırları içerisindedir. Kafkaslardan Anado-
lu’ya geçiş bölgesinde yer alması, mikroklima alanlarına sahip olması, dar bir alan içerisinde 600-5000 m 
rakımın bulunması, göçmen kuşların göç yollarından birinin Iğdır’dan geçmesi ve Iran-Turan bitki kuşa-
ğının Avrupa-Sibirya kuşağına yaklaştığı bir noktada bulunması,  ili biyolojik yönden zengin kılmaktadır. 
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IĞDIR’IN KONUMU

Iğdır (3.588 km²), Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde yer almaktadır. ( 
Türkoğlu ve Duran 2006).

Önemli bir kültür ve yol kavşağında bulunan İl, Ermenistan, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ve İran ile sı-
nır komşusu olup Türkiye’nin üç ülkeyle sınırı olan tek ilidir. Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın 
yüz ölçümünün üçte biri  İl sınırları içindedir. Türkiye’nin doğusunda Ermenistan ile sınırı belirleyen Aras 
Nehri, Arpaçay ile birleştikten sonra Iğdır sınırları boyunca akar.  

IĞDIR’IN COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ  

Türkiye’nin doğu sınırında yer alan Iğdır Aras Nehri boyunca yer alan tektonik bir çöküntü ovasıdır. 
Çevresine göre daha düşük olan yıllık yağış miktarı, kurak yaz ve ılıman kış şartları nedeniyle “mikrok-
lima” özelliği gösterir.  Büyük ve Küçük Ağrı, Zor, Durak ve Pamuk Dağları önemli yükseltileri, Aras ve 
Karasu nehirleri önemli akarsuları oluşturur. Aras nehri boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan Iğdır 
Ovası, Batı Iğdır, Doğu Iğdır ve Dil Ovası’ndan oluşmaktadır. 

Iğdır’ın iklimi Doğu Anadolu tipi karasal iklimdir. Şehrin ovalık kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
öteki kesimlerinde görülen şiddetli kara ikliminden dağlar tarafından çevrelenmiş bir çanak şeklinde 
olduğundan fazlaca etkilenmez. Kuytu konumuyla mikroklima oluşturan Iğdır Ovası’nda yer alan Iğdır 
yerleşim alanında yıllık ortalama sıcaklık 11,6 °C’dir. Kışlar yumuşak, yazlar ise daha uzun ve sıcak geçer. 
En yüksek sıcaklık değerlerine Ağustos 41,8 °C, en düşük sıcaklık değerlerine de Aralık ayında -30,3 °C 
rastlanmaktadır. Yıllık yağış toplamı 257,6 mm. civarındadır, yağışsız sıcak hava dalgaları mutlak yaz ku-
raklığına neden olmaktadır (IMM 2006)

IĞDIR’IN ARAZİ DAĞILIMI

Iğdır ili arazilerinin büyük bir kısmı çayır-mera arazisi olarak değerlendirilmektedir (% 41). Tarım alan-
ları % 33, kullanılmayan alanlar % 26’lık bir paya sahiptir.  Ormanlar ise % 1’den daha az bir alanı kapla-
maktadır.  (ITİM 2002).

Ormanlar

Yarı kurak iklim Doğu Anadolu’nun tipik bitkisel örtüsü olan bozkırın Iğdır’da geniş alanlar kaplaması-
na sebep olmuştur. Orman açısından ülkenin en fakir bölgelerinden biridir.  Bu yüzden ovada genellikle 
tuzcul bitkiler görülür (Türkoğlu ve Duran 2006).  Ardıç, gürgen, huş, titrek kavak, meşe ve söğüt orman 
alanlarındaki belli başlı ağaç türlerini oluşturmaktadır(Türkoğlu ve Duran 2006). 

Sulak Alanlar:

Sulak alanlar biyolojik çeşitlilik ve ekosistem dengesi açısından tabiatın 
önemli unsurlarındandır. Hâlen il sınırları içerisinde tescil edilmiş ve Koruma 
altında olmayan sulak alanlar mevcuttur. Bunlar Aras-Karasu Sulak alanı, Bu-
lakbaşı Sulak alanı, Çıyrıklı Sulak alanı ve Süreyya Çeşmesi sulak alanlarıdır. 

Aras-Karasu Sulak Alanı: Iğdır İli Tuzluca İlçesi Kars sınırında bulunan böl-
ge Aras nehrinin geçiş yolundadır. Alanın büyüklüğü 65 130 Ha. olup, En-
lemi:39° 52” ve Boylamı: 44° 

31” dır. Oluşturduğu doğal görünüm ve güzellik açısın-
dan ayrı yaşam alanı sunmakta ve göç eden kuşların uğ-
rak yeri olma özelliği göstermektedir.

 Bulakbaşı köyündeki sulak alan 135 hektar büyüklük-
tedir. Çevresi bol sazlık ve kamışlıktır. Gölde birçok su 
kuşu yuvalanmakta ve üremektedir.  

 Çıyrıklı Köyü civarındaki sulak alan Aras nehri güzer-
gâhı üzerindedir. Göçmen kuşların önemli uğrak yerle-
rindendir. 

Aras nehri ve karasudan beslenen Süreyya Çeşmesi Sulak Alanı da 
sazlık ağırlıklı bir alandır. Çok sayıda kuş barındırmakla beraber bu 
kuşların tanımlanması konusunda her hangi bir çalışmaya rastlanma-
mıştır.  Alanın İran-Türkiye sınırında olması ve sınır ötesine uzanması 
önemini artırmaktadır.

FLORA VE ENDEMİK BİTKİLER

Zengin bitki örtüsüne sahip olan  
Iğdır’da yaklaşık 1700-1800 tür bitki 
bulunduğunu tahmin edilmektedir.  
Şimdiye kadar  tesbit edilen  450 bitki türü içerisinde yaklaşık 60 ‘ın üze-
rinde Endemik bitki tespit edilmiştir Bölgede   Tespit edilen türlerin ta-
mamı Ağrı dağına aittir. Endemik bitkilerin olduğu   zengin bir yerdir Bü-
yük ve Küçük ağrı   bilim dünyasına yeni tanıtılan 3 bitki türü tespit edil-
miştir. Bunlar Jurinella moschus (Habl.) ssp pinnatisecta (Boiss.) Danina 
& Davis var.agridagensis Y.Z .- Ağrıdağı Kazan Kulpu, Astragalus vesicaris 
L. subsp.agridagensis Y.Z.- Ağrı Dağı Geveni, Linaria genistifolia L. subsp. 
agridagensis Y.Z. - Ağrı Dağı Katırtırnağımsı Nevruz Otu.  (Y. ZEYNALOV)

FAUNA VE ENDEMİK HAYVANLAR

Iğdır il sınırları içerisinde rastlanan fauna örneklerini ise Bozkır 
Şahini, Arı Şahini, Kınalı keklik, çil keklik, Puhu Kuşu, baykuş, yaban 
Domuzu, Kaya Kartalı, tilki, kurt, Atmaca, macar ördeği, sakarmeke, 
kara batak, bahri ördeği, tepeli toygar, tavşan, vaşak, Ayı, akbaba, 
Delice ve Küçük Kerkenez  olarak sıralayabiliriz.

Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Kuzey doğa derneği ta-
rafından yürütülen halkalama çalışmaları neticesinde, 227 tür kuş 
gözlenmiş olup 156 türden 31.513 kuş halkalanmış ve kayıt altına 
alınmıştır.(Kuzeydoğa 2012). 

Iğdır ve Aras Vadisi kuşların göç yolu üzerinde bulunmakta Kuşlar Rusya, Litvanya, Estonya, Ukrayna, 
Finlandiya, Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Belerus gibi ülkelerden,   gruplar halinde yavrularıyla 
birlikte bu vadide konaklamakta, buradan Afrika’ya gitmektedir. 

Kafkas Çıvgını, Yeşil Arı Kuşu ve Saz Horozu Türkiye’de ender görülen türlerden olup; Doğu Anadolu 
Bölgesinde de sadece Iğdır’da bulunmaktadır. Türkiye’de sadece Kızılırmak Deltası, Göksu deltası ve Çu-
kurova’da üreyen Porphyrio porphyrio (Saz Horozu) Iğdır Tuzluca Yukarı Çıyrıklı Köyünün birinci göl mev-
kiinde ürediği tespit edilmiş ve Türkiye’de dördüncü üreme bölgesi 
olduğu ortaya çıkarılmıştır (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 2006).

Ayrıca iki büyük memeli türü de Bulakbaşı köyü sulak alanında-
ki gölde yaşamaktadır. Karnivorlardan nesli tehlike altında olan Su 
samuru (Lutra lutra) ve rodentlerden Su maymunu (Myocastor coy-
pus). Türkiye’nin en batısı olan Trakya bölgesinde daha önce tespit 
edilmiş olan su maymunu ikinci olarak Türkiye’nin en doğusu olan 
Iğdır ilimiz Karasu bölgesinde  olduğu görülmüştür (İliker vd 2008).

TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Görüldüğü üzere Iğdır’da flora ve fauna çalışmaları yetersizdir. Yapılan az sayıdaki çalışma ile ortaya 
konulan tür sayıları bunu göstermektedir. Bilhassa mevcut sulak alanların tescil edilerek korumaya alın-
ması ve buraların fauna ve florasının tespiti ve envanteri önem arz etmekte dir. İran ile ortak bir alan 
olan Süreyya Çeşmesi Sulak Alanı ülkeler arası işbirliğini de gerekli kılmaktadır. Coğrafî ve jeolojik yapısı, 
toprak ve iklim özellikleri itibariyle endemizm oranının ilde yüksek olması beklenmektedir. Ancak, bu 
konudaki bilgiler de yapılacak geniş çaplı çalışmalara bağlıdır. 
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 Uluslar arası ticaret yolları üzerinde olması sebebiyle yeni türlerin gir-
mesi muhtemeldir. Ancak bu türlerin biyolojik çeşitliliği artırıcı yönlerinin 
yanı sıra biyolojik çeşitliliği azaltması da beklenmelidir. Her ne kadar ko-
ruma altına alınmış olsa da Güney Amerika menşeli su maymunu IUCN-IS-
SG tarafından istilâcı yabancı tür olarak belirtilmektedir.

İl yoğun olarak erozyona açık geniş sahalara sahiptir. Bu sahalarda ya-
pılacak çalışmalarda da biyolojik çeşitliliğin artırılması ve koruması da göz 
önüne alınmalıdır. 

CBD tarafından biyolojik çeşitliliği doğrudan tehdit eden unsurlardan 
sayılan arazilerin yerleşim birimlerince veya diğer kullanım alanlarla kesil-
mesi Iğdır’da yoğun yapılaşma şeklinde kendini göstermektedir. Yapılaş-
ma öncesi flora ve fauna tespit edilerek, gerekli koruyucu tedbirler alın-
malıdır. Biyolojik çeşitliliği azaltıcı iklim değişikliği, istilâcı yabancı türler, 
çevre kirliliği konularında da ile yönelik araştırmaların yapılmasına ihtiyaç 
vardır. 

KAYNAKÇA

Türkoğlu M. ve Duran S. 2006. Iğdır İl Çevre Durum Raporu. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.
ITİM, 2002. Iğdır İl Tarım Master Planı. Iğdır Tarım İl Müdürlüğü.
IMM, 2006. Iğdır Meteoroloji Müdürlüğü Verileri.
Türkoğlu M. İliker A. Pamukoğlu N. 2010. Türkiye’deki Myocastor Coypus ( Molina 1782)’un Bazı Biyolojik 

Ve Ekolojik Özellikleri Tabiat ve İnsan Dergisi Yıl:42-2008 Sayı:2 sayfa 17-21
TAGEM 2012. Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (106G017) internette: http://www.ulusalmera-ta-

gem.gov.tr/default.asp  
ARALIK 2012. Nuhun Çiçekleri. Aralık Kaymakamlığı Yayını. 
KUZEYDOĞA 2012. Kuzey Doğa Derneği.  http://www.kuzeydoga.org  
TUBIVES 2012. Türkiye Bitkileri Veri Sistemi. Internette: http://turkherb.ibu.edu.tr (12 Nisan 2012de 

alındı). 
Çevre ve Orman Iğdır İl Müdürlüğü Faaliyet Raporu.
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IĞDIR YÖRESİNDE DAĞCILIK SPORTİF VE FAALİYETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Sözer AKYILDIRIM*

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu.

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Iğdır ili jeolojik ve coğrafik yapısı, toprak ve iklim özel-
likleri sebebiyle mikroklima olarak özellik arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: Iğdır, Ağrı Dağı, Turizm

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN KÜRESEL PROBLEM PESTİSİTLER VE
 DOĞU, GÜNEYDOĞU ANADOLU PERSPEKTİFİNDE 

ALTERNATİF ZİRAİ MÜCADELE UYGULAMALARI
Yrd.Doç.Dr. İnanç ÖZGEN

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu, Bahçe Tarımı Bölümü, Elazığ 

Pestisitler uygulamaları küresel anlamda insan besinine ortak olan zararlı, hastalık ve yabancı otların 
ortadan kaldırılması için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Ancak toksik etkilerinden dolayı biyo-
lojik organizmalara önemli zararlar vermektedir. Pestisitler direkt ve endirekt olarak toprak, yüzey ve ze-
min suları, flora, fauna ve su yaşamına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Pestisitlerin insan sağlığına ve 
biyoçeşitliliğe olan zararlı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla Entegre Mücadele (IPM) yaklaşımlarının 
yaygınlaştırılması ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi gerekmektedir.  Bu amaçla pestisitlerin ekosistemin 
yapısı ve fonksiyonları açısından zararları, bitki ve hayvan perspektifinde kirlenme ölçüleri, toprak ve 
toprak mikroorganizmalarına, su yaşamına, çevreye olan zararlı etkileri tartışılarak, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasına imkan sağlayan; Siirt ve Mardin illerinde organik 
tarım çalışmaları, Mardin ilinde pamuk zararlılarını baskı altına almak amacıyla doğal floranın destek-
lenmesine yönelik pamuk-yonca iç içe bitki yetiştirme, Süne (Eurygaster integriceps Putt. (Hemiptera: 
Scutelleridae) zararlısına karşı buğday bitkisinde yapılan biyolojik mücadele çalışmaları, bağ alanlarında 
zararlı bağ üvezi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae)’ne karşı yapılan bitkisel in-
sektisitlerle mücadele çalışmaları ile yapılan diğer bazı biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmalarına 
değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Çeşitlilik, Pestisitler, IPM

MARDİN İLİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Prof. Dr. Yaşar KASAP1, Öğr. Gör. İnci GÜLER1 

1Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, MARDİN

Canlıların yaşadıkları ortamlar ve etkileşim halinde bulundukları diğer canlı ve cansızlar, biyolojik çe-
şitliliğin birer parçasını oluşturmaktadır. Her canlı türü, taşıdıkları genleriyle, yaşadıkları yerleriyle ve 
ekosistemin işlemesi için sundukları çeşitli hizmetleriyle biyosferin vazgeçilmez birer parçasıdır. Bu sis-
temin bir parçası olan insan türü de, biyolojik çeşitlilikten, değişik ekolojik, ekonomik ve kültürel yararlar 
sağlamaktadır. Ekosistemin ve onun parçalarının bozulması, orada bulunan canlı ve cansızların sunduğu 
hizmetlerin durmasına ve en sonunda sistemin tümünün bozulmasına yol açmaktadır. Başka bir ifadeyle 
biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin 
ve bunları birbirine bağlayan süreçlerin tamamını kapsamaktadır. Bu durumda bir ekosistemdeki biyo-
lojik çeşitlilik, genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, ekolojik olaylar çeşitliliğinden oluş-
maktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Mardin ilinin iklim özellikleri, florası, 
endemik türleri ve  tıbbi amaçlı kullanılan bitkileri ayrıntılı olarak derlenmiştir. 

Anahtar kelime: Biyolojik çeşitlilik, ekosistem, Mardin
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SİİRT İLİ’NDE YAYILIŞI BULUNAN NADİR-ENDEMİK 
BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ

Yrd. Doç. Dr. Osman KARABACAK1, Yrd. Doç. Dr. Lokman KAYCİ2

1Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 56100, SİİRT, 1

1.GİRİŞ

Biyolojik çeşitlilik, dünya üzerinde yaşayan bütün canlıların ve onların yaşadıkları ortamların farklılığı 
ve çeşitliliğidir. Ülkemiz ise gerek tür gerekse ekosistemler açısından oldukça zengin kaynaklara sahiptir. 
Ancak ülkemizde biyoçeşitliliğin ortaya konmasını sağlayacak araştırmalar bir taraftan bu alanda çalışan 
personelin az olması, bir taraftan da gerekli bütçenin ayrılamaması gibi nedenlerle yetersiz kalmaktadır. 

Biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi önceliği giderek artan 
bir konu olarak dünya gündeminde yer almaktadır. Genetik çeşitliliğin tür ve ekosistem çeşitliliğiyle bir-
likte korunması ve devamlılığın sağlanmasının, gelecek nesiller için yaşamsal bir öneme sahip bir konu 
olduğu tartışmasız olarak kabul edilmektedir.  

Hızla yok edilen doğal alanlar ve son zamanlarda gündeme gelen küresel ısınma gibi olumsuz fak-
törlerin etkisi altında olan dünyamızın biyolojik kaynaklarının biran önce ortaya konması ve de var olan 
çeşitliliğin korunması, kaynaklarını hızla tükettiğimiz dünyamıza ve insanlığa olan borcumuzdur.

Günümüzde bilim adamları biyoçeşitlilik araştırmalarına sadece fauna, flora zenginliği olarak değil 
aynı zamanda moleküler, mikrobial, filogeni, genetik ve ekosistemler açısından da yaklaşmaktadır. Biyo-
çeşitlilik insanların bugün en fazla ihtiyaç duyduğu endüstrilerin altyapısını oluşturmaktadır. Bunlar ta-
rım, meracılık, ormancılık, balıkçılık ve turizm olduğu kadar günlük yaşamında temel unsuru olarak kabul 
edilmektedir. Son araştırmalarla biyolojik çeşitlilik konusunun beklenmedik yeni kaynakları da kapsadığı 
ortaya çıkmış, yapı, robot teknolojisi ve Farmasötik Botanik alanlarında önemi giderek artmıştır. 

Ülkemiz, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz biyocoğrafik bölgelerinin ortasında bulunmaktadır. Bu 
üç bölgenin türlerinin büyük bir kısmı ülkemizde yaşadığından, biyolojik çeşitlilik konusunda komşuları-
mıza göre daha zengin olduğumuz bir gerçektir. Ancak ne yazık ki biyolojik çeşitliliğin bilimsel bir listesi 
dahi günümüze kadar tam olarak ortaya konamamıştır. Yapılan çalışmalar, gerek personel, gerekse yatı-
rım açışından yeterince desteklenemediğinden yetersiz kalmaktadır. Ayrıca özellikle doğu bölgelerinde 
güvenlik nedeniyle de yapılan çalışmalar kesintiye uğramaktadır. 

Siirt İli ve çevresinde yapılan floristik ve faunistik çalışmalar sınırlı olmakla beraber bölge için önemli 
ve nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerini barındırmaktadır. 

1.1. Siirt İli’nin Floristik Özellikleri

Ilıman kuşak içerisinde yer alan Türkiye, sahip olduğu bitki çeşitliliği açısından çevresinde yer alan 
ülkelerden farklı özellikleri ile dikkati çekmektedir. Türkiye’de yayılış gösteren bitki türlerinin sayısı ül-
kemizden yaklaşık 15 kat büyük olan Avrupa kıtasındaki bitki türlerinin sayısına yakındır. Türkiye’nin bu 
özelliği coğrafi faktörlerin çeşitliliğinden kaynaklanmakta olup, buna habitat çeşitliliği, iklim özellikle-
rinin kısa mesafelerde ortaya çıkan değişiklikleri, morfolojik özelliklerden kaynaklanan çeşitlilikler ve 
toprak tiplerinin farklılığı gibi faktörlerin de eklenmesiyle bitki formasyonlarının farklılaşması ve türce 
çeşitlenme meydana gelmektedir (Avcı, 2005). 

Türkiye florası 9 cilt ve 2 ek cilt olmak üzere 11 ciltten meydana gelmektedir. Bu 11 cilt itibariyle 
Türkiye Florasındaki toplam takson sayısı 12.006 olup bu bitkilerden 3.778’i (% 31) endemiktir (Erik ve 
Tarıkahya, 2004). Onbirinci cildin yayınlanmasından sonra yerli ve yabancı botanikçiler tarafından Türkiye 
Florası ile ilgili birçok çalışma yayınlanmıştır. Bu dönemde yapılan yayınların önemli bir kısmı bilim dünya-
sı için yeni veya Türkiye’de yayılışı ilk defa belirlenen taksonlarla ilgilidir. Türkiye Flora’sına ilave olunan 
taksonları ihtiva eden Check-List’ler Özhatay ve arkadaşları (Özhatay ve Kültür, 2006; Özhatay ve ark., 
2009; Özhatay ve ark., 2011) tarafından yayınlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye’deki toplam 
takson sayısı 12.725’e ulaşmıştır. Bu taksonlardan 4.461’i (% 35) endemiktir.

Siirt İli’nde yapılan floristik çalışmalar çok yetersizdir. İlde yapılan sadece iki floristik çalışma mevcut-
tur (Yangın, S., 2001; Yapıcı ve Saya, 2008). Florada Siirt’ten kayıtlı bitki sayısı yaklaşık olarak 500 (Davis 
ve ark., 1965-1985; Davis ve ark., 1988; Güner ve ark, 2000) olmasına rağmen ilde yayılışı bulunan tür sa-
yısının çok daha fazla olduğu öngörülmektedir.  Türkiye florası ikinci suplementum’un yayınlandığı 2000 
yılından sonra Türkiye Florasına yeni taksonların eklenmesiyle katkıda bulunulmuştur (Sáez ve Aldasoro, 
2003; Kahraman ve ark., 2011; Özgökçe ve Ünal, 2007; Dönmez, 2006; Dönmez, 2009; Aslan ve ark., 2010; 
Yıldırımlı ve Ertekin, 2008). Mevcut taksonların değerlendirilmesi neticesinde endemik ve nadir bitki sa-
yısı 85’dir.  Bu taksonlara ait liste Tablo-1’de verilmiştir. 

Tablo-1: Siirt İli’nde yayılışı bulunan endemik ve nadir bitki taksonları

Takson Adı Tehlike kategorisi
Endemik Taksonlar

1 Thlaspi valerianoides Rech. f. CR
2 T. bornmuelleri (Rech.) Hedge VU
3 Silene capitellata Boiss. LC
4 Hypericum spectabile Jaub. & Spach. NT
5 H. pseudolaeve Robson LC
6 Alcea kurdica (Schlecht) Alef  VU
7 Astragalus mardinensis Nab. VU
8 A. delanensis Sirj. & Rech. fil. DD
9 A. ermineus Matthews NT
10 A. oocephalus Boiss. subsp. stachyophorus Hub.-Mor & Chamb. NT
11 A. decurrens Boiss. NT
12 Trigonella macrorrhyncha Boiss. LC
13 Dorycnium pentaphyllum Scop.

susbp. haussknechtii (Boiss.) Gams LC
14 Hedysarum erytholeucum Boiss. LC
15 Alchemilla buseriana Rothm. LC
16 Pimpinella flabellifolia (Boiss.) Bent. & Hook. ex Drude VU
17 Valeriana speluncaria Boiss. NT
18 Scabiosa rufescens Freyn & Sint. NT
19 Jurinea cataonica Boiss. & Hausskn. VU
20 Centaurea stapfiana (Hand.-Mazz.) Wagenitz NT
21 C. chaldaeorum Náb. DD
22 C. armena Boiss. LC
23 C. kurdica Reichardt NT
24 C. karduchorum Boiss. VU
25 Echinops phaeocephalus Hand.-Mazz. DD
26 Scorzonera acantholimon Hand.-Mazz. LC
27 Crepis bupleurifolia (Boiss.) Freyn & Sint. LC
28 Heliotropium ferrugineogriseum Náb. EN
29 Rochelia disperma (L. f.) C. Koch var. microcalycina (Bornm.) 

Edmondson LC
30 Onosma neglectum H. Riedl NT
31 O. proballantherum Rech. f. NT
32 O. davisii H. Riedl EN
33 Alkanna froedinii Rech. f. LC
34 A. trichophila Hub.-Mor. var. mardinensis Hub.-Mor. LC
35 A. kotschyana DC. LC
36 Verbascum oreophilum C. Koch var. oreophilum LC
37 V. macrosepalum Boiss. & Kotschy ex Murb. LC
38 V. kurdicum Hub.-Mor. LC
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39 V. globiferum Hub.-Mor. EN
40 Scrophularia mesopotamica Boiss. LC
41 Veronica lysimachioides Boiss. LC
42 Rhynchocorys kurdica Náb. NT
43 Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson VU
44 Sideritis vulcanica Hub.-Mor. VU
45 Nepeta obtusicrena Boiss. & Kotschy ex Hedge NT
46 Thymus fedtschenkoi Ronniger var. handelii (Ronniger) Jalas NT
47 Salvia siirtica Kahraman, Celep & Doğan CR
48 Acantholimon calvertii Boiss. LC
49 Acantholimon laxiflorum Boiss ex Bunge CR
50 Euphorbia sanasunitensis Hand.-Mazz. NT
51 Galium davisii Ehrend. LC
52 Allium armenum Boiss. & Kotschy LC
53 Hyacinthella siirtensis Mathew NT
54 Fritillaria armena Boiss. LC
55 Tulipa sintenisii Baker LC
56 Crocus biflorus Miller subsp. pseudonubigena Mathew LC
57 C. carduchorum Kotschy ex Maw EN
58 Ophyris cilicica Schlechter LC
59 O. bornmuelleri M. Schulze ex Bornm. subsp. carduchorum 

Renz & Taub. NT

1.2. Siirt İli’nin Faunistik Özellikleri

Siirt’te yapılan faunistik çalışmalar yetersiz olmasına rağmen yapılan çalışmalar ile bölgede önemli 
endemik ve nesli tehlike altında olan türlerin varlığı tespit edilmiştir. Bölgede yayılış gösteren farklı hay-
van takımlarına ait türlerin listesi aşağıda verilmiştir.  

LEPIDOPTERA

60 O. phrygia Fleischm. & Bornm. LC
Endemik olmayıp risk altında bulunan taksonlar

61 Malcolmia exacoides (DC.) Spreng. VU
62 Argyrolobium crotalarioides Jaub. & Spach VU
63 Astragalus xanthogossypinus Hand.-Mazz. VU
64 A. russelii Banks. & Sol. VU
65 Amygdalus kotschyi Boiss. & Hohen. VU
66 Potentilla pannosa Boiss. & Hausskn. VU
67 Pimpinella sintenisii Wolff VU
68 Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. VU
69 Pterocephalus kurdicus Vatke var. kurdicus VU
70 Cousinia aintabensis Boiss. & Hausskn. VU
71 Taraxacum crepidiforme DC. subsp. kurdicum (Hand.-Mazz. ex 

Náb.) van Soest DD
72 Campanula mardinensis Bornm. & Sint. VU
73 Michauxia nuda A.DC. CR
74 Alkanna trichophila Hub.-Mor. var. trichophila VU
75 Verbascum bornmuellerianum Hub.-Mor. VU
76 V. laetum Boiss. & Hausskn. VU
77 V. froedinii Murb. VU
78 Teucrium chasmophyticum Rech. f. CR
79 Crucianella kurdistanica Malinovsky VU
80 Bellevalia fominii Woronow VU
81 B. longistyla (Miscz.) Grossh. VU
82 Fritillaria imperialis L. VU
83 F. uva-vulpis Rix VU
84 Iris aucheri (Baker) Sealy VU
85 I. gatesii Faster VU

1. Zerynthia deyrollei (Oberthür, 1869) 
2. Archon apollinus (Herbst, 1798)  
3. Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 
4. Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 
5. Papilio machaon Linnaeus, 1758  
6. Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 
7. Anthocharis damone Boisduval, 1836  
8. Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, 1851  
9. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 
10. Colias crocea (Fourcroy, 1785) 
11. Colotis fausta (Olivier, [1804]) 
12. Euchloe ausonia (Hübner, 1804)
13. Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847) 
14. Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)  
15. Pieris ergane (Geyer, 1828) 
16. Pieris krueperi Staudinger, 1860 
17. Pieris pseudorapae Verity, 1908 
18. Pieris persis Verity, 1922 
19. Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
20. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 
21. Pontia chloridice (Hübner, 1813)  
22. Pontia edusa (Fabricius, 1777) 
23. Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
24. Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 
25. Callophrys danchenkoi Zdhanko, 1998 
26. Callophrys mystaphia Miller, 1913 
27. Satyrium abdominalis (Gerhard, [1850])  
28. Satyrium marcidum (Riley, 1921) 
29. Satyrium zabni Oorschot & Brink, 1991  
30. Apharitis acamas (Klug, 1834) 
31. Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) 
32. Lycaena tityrus (Poda, 1761
33. Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 
34. Lycaena asabinus (Herrich-Schäffer, [1851]) 
35. Lampides boeticus (Linnaeus, 1767
36. Tarucus balkanicus (Freyer, [1844]) 
37. Zizeeria karsandra (Moore, 1865) 
38. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 
39. Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 
40. Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) 
41. Turanana endymion (Freyer, [1850]) 
42. Chilades trochylus (Freyer, 1845) 
43. Chilades galba (Lederer, 1855) 
44. Plebejus loewii (Zeller, 1847) 
45. Plebejus alcedo (Christoph, 1877) 

46. Aricia agestis ([Dennis & Schiffermüller], 
1775) 

47. Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) 
48. Polyommatus daphnis ([Dennis & Schiffer-

müller], 1775) 
49. Polyommatus amandus (Schneider, 1792) 
50. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 
51. Polyommatus demavendi Pfeiffer, 1938 
52. Polyommatus kurdistanicus (Forster, 1961) 
53. Polyommatus carmon (Herrich-Schäffer, 

[1851]) 
54. Libythea celtis (Laicharting, 1782) 
55. Limenitis reducta Staudinger, 1901 
56. Thaleropis ionia (Eversmann, 1851) 
57. Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) 
58. Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781]) 
59. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 
60. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 
61. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 
62. Polygonia egea (Cramer, 1775) 
63. Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) 
64. Argynnis pandora ([Dennis & Schiffermül-

ler], 1775) 
65. Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 
66. Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 
67. Melitaea arduinna (Esper, 1783) 
68. Melitaea collina (Lederer, 1917) 
69. Melitaea persea Kollar, 1849 
70. Melitaea phoebe ([Dennis & Schiffermül-

ler], 1775)
71. Hipparchia parisatis ([Denis & Schiffermül-

ler], 1775)
72. Hipparchia pellucida (Stauder, 1924)
73. Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)
74. Brintesia circe (Fabricius, 1775) 
75. Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
76. Chazara egina (Staudinger, 1892) 
77. Pseudochazara anthelea (Hübner, 1824) 
78. Pseudochazara thelephassa (Geyer, 1827)
79. Pseudochazara pelopea (Klug, 1832) 
80. Hyponephele wagneri (Herrich-Schäffer, 

[1846])
81. Hyponephele lupina (Costa, [1836]) 
82. Hyponephele lycaon (Kühn, 1774)
83. Maniola telmessia (Zeller, 1847) 



320 321

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

84. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
85. Coenonympha saadi (Kollar, [1849]) 
86. Kirinia climene (Esper, 1783)
87. Kirinia roxelana (Cramer, 1777) 
88. Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 
89. Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
90. Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 
91. Carcharodus orientalis Reverdin, 1913
92. Carcharodus alceae (Esper, 1780) 
93. Erynnis marloyi (Boisduval, 1834) 
94. Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
95. Muschampia plurimacula (Christoph, 1893) 
96. Muschampia poggei (Lederer, 1858) 
97. Muschampia proteides (Wagner, 1929)

98. Muschampia tessellum (Hübner, [1803])
99. Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
100. Pyrgus melotis (Duponchel, [1834]) 
101. Pyrgus sidae (Esper, 1784) 
102. Spialia orbifer (Hübner, 1823)
103. Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) 
104. Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804) 
105. Ochlodes venatus (Esper, 1777) 
106. Thymelicus hyrax (Lederer, 1861) 
107. Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808) 
108. Thymelicus novus (Reverdin, 1916)
109. Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
110. Cigaritis uighurica Koçak, 2005 
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MANTODEA

Amorphoscelis panterina Roy, 1966 new to Siirt, Turkey

COLEOPTERA

Caryedon angeri (Semenov), new to Siirt Province (S.E.Turkey)

AMPHIBIA

Neurergus crocatus Cope, 1862 (Salamandridae, Caudata)

Söz konusu türlerden Callophrys mystaphia Miller, 1913 sadece Iğdır, Van, Hakkari, Kars ve Siirt’ten 
tespit edilmiştir. Bu türün nesli tehlike altındadır. Türün yayılışının % 60’dan fazlası Türkiye’dedir. Tür 
endemik  kategorisinde değerlendirilebilir.

Polyommatus kurdistanicus (Forster, 1961), Chazara egina (Staudinger, 1892 ve Polyommatus carmon 
(Herrich-Schäffer, [1851]) türleri bölgede yayılış gösteren endemik türlerdir. 

Muschampia plurimacula (Christoph, 1893) türü korunmasa nesli tehlikeye girebilecek bir türdür. 

SONUÇ

Artan dünya nüfusu, plansız şehirleşme ve sanayileşmenin neden olduğu çevre kirliliği, doğal kaynak-
ların ve çevrenin tahrip olmasına neden olmaktadır. Doğal zenginliklerimizin bilinçsiz bir şekilde tahrip 
edilmesinin önüne geçilmesi için özellikle yerel halkımızın bu konularda eğitilmesi şarttır. Doğal çevreye 
kendi insanımızın bilinçsizce verdiği zararların yanı sıra, yabancıların bu zenginliklerimizi düşüncesizce 
kendi yararlarına kullanmak amacıyla aşırı toplama yaparak türlerin geleceklerini tehlikeye atmaları göz 
önünde tutulması gereken bir husustur. Bu maksatla yerli bilim adamlarımızın, üniversiteler aracılığıyla 
devletin ilgili tüm kurumlarıyla irtibata geçerek işbirliği yapması ve bilim adamlarımızın her konuda des-
teklenmesi gerekmektedir.

Siirt İli’ndeki floristik ve faunistik çalışmalar yetersiz olduğundan dolayı biyoçeşitliliğe katkı sağlamak 
amacıyla araştırılması gereken önemli ve bakir bir bölgedir. 
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MALATYA İLİ BİYOÇEŞİTLİLİK SICAK BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİNDE
BİR ÖN ÇALIŞMA; TOHMA VADİSİ (SİVAS-MALATYA, TÜRKİYE) FLORASI

Yrd. Doç.Dr. Birol MUTLU, Arş. Gör. Şükrü KARAKUŞ

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 44280 Malatya

ÖZET

Bu çalışmada, Tohma vadisi (Gürün-Darende) florası araştırılmıştır. Araştırma alanından 2007-2009 
yıllarında 1466 bitki örneği toplanmıştır. Çalışma sonucunda 80 familya ve 312 cinse ait 680 tür, 15 alttür 
ve 8 varyete olmak üzere, toplam 703 takson tespit edilmiştir. Alanda bulunan türlerin 128’i ( %18.82) 
endemik olduğu ve bu türlerden 33 tanesinin yakın bölge floraları içinde yer almadığı belirlenmiştir. Alan 
içerisinde floristik bakımdan hassaslık sırasına göre 7 farklı bölge belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Flora, Tohma Vadisi, Malatya

1. GİRİŞ

Bölgesel ölçekte biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu alanlarından biri olan Türkiye doğal yayılışa 
sahip bitki sayısı bakımından neredeyse Avrupa’daki toplam bitki sayısına yakın bir ülkedir (Tekeli ve ark. 
2006, 69). Avrupa’daki vasküler bitki sayısı yaklaşık 13.000 iken Türkiye’de bu sayı yaklaşık 10.039’dur 
(Özhatay ve ark. 2009, 191-226, Özhatay ve ark. 2011, 1-36) Farklı fitocoğrafik ve zoocoğrafik bölgelerin 
kesişim noktasında bulunmasının yanı sıra, topoğrafik yapısından kaynaklanan zengin bir yaşam alanı 
çeşitliliğine sahip olması nedeniyle, küresel ölçekte de son derece önemli bir konumda bulunmaktadır.

Zengin bir floraya sahip olan ülkemizin doğal alanları değişik sebeplerden kaynaklanan bazı tehditler 
altındadır. Bu alanlar üzerindeki tehditlerin başında su politikaları çerçevesinde yapılan büyük barajlar 
ile tarım alanlarını genişletme, sulama ve kurutma çalışmaları gelmektedir. Bu çalışmalar sonucunda çok 
sayıda sulak alan ve bozkır yok olmuş, bir kısmının da ekolojik bütünlüğü büyük ölçüde zarar görmüştür. 
Doğal alanlar üzerindeki diğer tehditlerin başında plansız yapılaşma, yol yapımları ve aşırı otlatma gel-
mektedir (Eken ve ark. 2006, 20).

Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları (ÖBA)’nın belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada Türkiye’de 122 
adet ÖBA olduğu belirlenmiştir (Özhatay ve ark. 2005). Bu çalışmanın konusunu oluşturan Tohma Vadisi 
27/10/1999 tarihinde I. dereceden doğal sit alanı olarak ilan edilerek koruma altına alınmış olup ÖBA 
kriterlerini sağlayan bir “sıfır yok oluş” alanıdır. Tohma Vadisi florasının çalışılması bu nedenden dolayı 
oldukça önem taşımaktadır.

Çalışma alanı 38° 35’ kuzey enlemleri ile 
37° 36’ doğu boylamları arasında Malatya 
ve Sivas ili sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Malatya ili Darende ilçesine bağlı Balaban 
Köyünden başlayarak Sivas ili Gürün ilçesine 
bağlı İncesu Köyüne kadar uzanan yaklaşık 
60 km’lik Malatya-Kayseri karayolunun ku-
zeyi ve güneyindeki Tohma Çayını ve etrafın-
daki bozkırları içerisine almaktadır (Şekil 1).

Bu çalışmayı yapmaktaki başlıca amaçla-
rımız; (1) Daha sonra Malatya ili kapsamında 
yapılması planlanan geniş ölçekteki çalışma 
için bir ön çalışma olması. (2) Şimdiye kadar 
alan üzerinde ayrıntılı bir floristik çalışma-
nın yapılmamış olması. (3) Alandaki nadir 
ve tehlike altındaki türler ile bu türlerin 
populasyon büyüklüğü ve yayılışlarının sap-
tanması. (4) Türleri tehdit eden faktörlerin 

saptanarak, bu konuda ilgili kuruluşların tehdit faktörleri açısından uyarılması. (5) Alan içerisinde özel-
likle korunması gereken “biyoçeşitlilik sıcak bölgelerin” belirlenmesi. (6) İnönü Üniversitesi Herbaryum 
(INU)’unun yakın bölge bitki örnekleri açısından zenginleştirilmesi.

2. MATERYAL VE METOD

Sınırları Şekil 1’de belirtilen çalışma alanına 2007 yılının Mayıs ayından 2009 yılının Haziran ayı sonuna 
kadar toplam 22 arazi çalışması yapıldı. Bu arazi çalışmaları sonucu çalışma konusunu oluşturan iletim 
demetli doğal bitkiler ile çok yaygın olarak bulunan kültür bitkilerinden 1466 örnek toplandı.

Arazi çalışmaları sonucu toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine (Bridson & Forman 1998) 
uygun olarak herbaryum materyali haline getirildi ve INU herbaryumuna konuldu.

Kurutulmuş örneklerin teşhisinde başta “Türkiye Florası” (Davis ve ark. 1965-1985, 1988, Güner ve ark. 
2000) olmak üzere “Avrupa Florası” (Tutin ve ark. 1964-1980)  ve “Irak Florası” (Townsend ve ark 1966-
1985) gibi komşu ülke Floraları kullanıldı. 

Tehlike kategorilerinin yazımında Ekim ve Arkadaşları tarafından hazırlanan “Türkiye Bitkileri Kırmızı 
Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler)” kullanıldı (Ekim ve ark. 2000).

3. SONUÇ VE TARTIŞMA

Çalışma alanı içinde yapılan 22 arazi çalışması sonunda 1466 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerin 
değerlendirilmesi sonucu 80 familya ve 312 cinse ait 680 tür saptanmış olup aynı zamanda bu türlere ait 
15 alttür ve 8 varyete belirlenmiştir. 

Çalışma alanından toplanmış olan 680 türün 5’i Pteridophyta, 675’i Spermatophyta divizyosuna aittir. 
Gymnospermae alt divizyosu 7 tür, Angiospermae alt divizyosu ise 668 tür içermekte olup bunların 574’ü 
Dicotyledonae, 94’ü Monocotyledonae sınıfına aittir. Bu türlerden 22 tanesi alan içerisinde doğal yayılışa 
sahip olmadığı halde geniş alanlarda kültürü yapılan türlerdir.

Toplanan türler arasından sadece 237 türün fitocoğrafik bölgesi tespit edilmiş olup, bunların fito-
coğrafik bölgelere dağılımı ve oranları sırasıyla şöyledir: Iran-Turan elementleri 189 (%27.80), Akdeniz 
elementleri 27 (%3.97), Avrupa-Sibirya elementleri 21 (%3.09), çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bi-
linmeyenler ise 443 (% 65.14)’tür. Araştırma alanındaki taksonların familyalara dağılımına göre en fazla 
takson içeren ilk 5 familya şu şekilde sıralanmaktadır. Asteraceae 86 (% 12.64), Brassicaceae 62 (% 9.12), 
Fabaceae 56 (% 8.23), Poaceae 56 (% 8.23) ve Lamiaceae 43 (% 6.32). Tür zenginliği bakımından büyük 
cinslerin ilk beşi aşağıdaki gibidir: Astragalus 20 (%2. 94), Centaurea 14 (% 2.06), Hypericum 12 (%1.76), 
Alyssum 11 (%1.62) ve Salvia 10 (%1.47).

Alanda 128 adet endemik tür saptanmış olup toplam tür sayısına göre oranı % 18.82’dir. Endemik ve 
endemik olmayıp tehlike kategorileri içinde yer alan  bitkilerin tehlike katagorilerine göre dağılımı Çizel-
ge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Endemik ve endemik olmayan bitkilerin tehlike kategorileri ne göre dağılımı

Tehlike Sınıfı * Endemikler Endemik Olmayanlar
EX - -
EW - -
CR 3 -
EN 13 1
VU 5 9

LR
(cd) 10 -
(nt) 11 -
(lc) 68 -

DD 2 -

*EX: Tükenmiş; EW: Doğada tükenmiş; CR: Çok tehlikede; EN: Tehlikede; VU: Zarar görebilir; LR: Az Tehdit altın-
da; (cd): Koruma önlemi gerektiren; (nt): Tehdit altına girebilir; (lc): En az endişe verici.

Şekil 1. Çalışma alanının coğrafik konumu
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Çizelge 1’e bakıldığında endemik bitkilerden 3’ünün CR, 13’ünün EN, 5’inin VU, 10’unun LR(cd), 
11’inin LR(nt), 68’inin LR(lc) ve 2’sinin DD tehlike kategorisinde, endemik olmayan bitkilerin 1’inin EN 
ve 9’unun ise VU tehlike sınıfında yer aldığı görülmektedir. 

Yakın çevredeki 9 farklı çalışma (Akpulat 2005, 27-46; Yıldız 2001, 63-102; Dönmez 1999; Aktoklu 
1996, 257-278; Doğan 2007; Yıldız ve ark. 2004, 391-419; Öztürk 2007; Dönmez 1994; Dağ 2007) ile bizim 
çalışma alanımız karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma alanlarının coğrafik dağılımı Şekil 2.’de verilmiştir.

Şekil 2. Çalışma alanı ve karşılaştırılan alanların coğrafik durumu. 1.Tohma Vadisi, 2. Sivas’ın jipsli alanları, 3. 
Berit Dağı, 4. Gövdeli Dağı, 5. Sürgü ve çevresi, 6. Çeltek Dağı, 7. Beydağı, 8. Altınyayla-Şarkışla arası, 9. Hafik-Sivas 
arası, 10. Çermik-Yıldızeli arası.

Şekil 2’ye bakıldığında alanın kuzeyinde 2, 6, 8, 9, 10 numaralı alanlar, batısında 4 numaralı alan, güne-
yinde 3 numaralı alan ve doğusunda ise 5 ve 7 numaralı alanlar bulunmaktadır.

Karşılaştırma yapılan alanların çeşitli floristik özellikleri Çizelge 2.’de verilmiştir.

Çizelge 2. Karşılaştırma yapılan alanların çeşitli floristik özellikleri

Karşılaştırma Yapılan Alanlar *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Familya sayısı 80 45 97 82 66 62 73 47 53 71

Cins sayısı 312 164 462 383 270 249 357 194 205 265

Tür sayısı 680 328 1132 913 561 499 873 340 348 521

Alttür sayısı 15 8 22 34 17 8 15 - 9 10

Varyete sayısı 8 4 11 18 8 6 9 - 4 6

Takson sayısı 703 340 1165 965 586 513 897 340 361 537

Endemik sayısı 128 122 200 171 73 102 140 56 67 93

Diğer alanlarda olmayan endemik sayısı 33 427 87 22 6 14 17 26 6 7

Diğer alanlarda olmayan tür sayısı 152 53 367 117 99 46 220 38 23 36

*1.Tohma Vadisi, 2. Sivas’ın jipsli alanları, 3. Berit Dağı, 4. Gövdeli Dağı, 5. Sürgü ve çevresi, 6. Çeltek Dağı, 7. 
Beydağı, 8. Altınyayla-Şarkışla arası, 9. Hafik-Sivas arası, 10. Çermik-Yıldızeli arası.

Çizelge 2’ye bakıldığında çalışma alanımız 128 endemik takson ile karşılaştırma yapılan alanlar içinde 
dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Bu türler içinden 33 tanesi diğer alanlar içerisinde bulunma-
maktadır. Çalışma alanımızdaki endemik taksonların tümünün toplandığı ve gözlendiği yerler harita üze-
rinde işaretlenerek Şekil 3.’de verilmiştir.

Şekil 3. Endemik taksonların çalışma alanı içerisindeki dağılımı. 1. Gökpınar Gölü çevresi ve Gökpınar-Gürün arası 
alanlar, 2. Balaban-Darende karayolunun 2. ve 8. km’leri arasındaki jipsli alanlar, 3. Darende-Çukurkaya arası 10. 
km’deki yamaçlar, 4. İncesu-Reşadiye sapağı yamaçlar 5. Ağaçlı Köyü ve çevresi, 6. Gürpınar Şelalesi ve çevresi, 7. 
Şuğul Vadisi.
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Şekil 3.’e bakıldığında çalışma alanı içerisinde endemiklerin yoğunlaştığı 7 farklı bölge göze çarpmak-
tadır. Bu bölgeler endemik taksonların yoğunluğuna göre 1’den 7’ye kadar numaralandırılmıştır. 

Çalışma alanı içindeki hassas bölgelerde yayılışı olan endemik ve tehlike kategorisinde bulunan ende-
mik olmayan tür sayıları Çizelge 3.’te verilmiştir.

Çizelge 3. Çalışma alanı içindeki hassas bölgelerde yayılışı olan endemik ve tehlike kategorisinde bu-
lunan endemik olmayan tür sayıları.

Hassas Bölgeler
1 2 3 4 5 6 7

Endemik tür sayısı 56(17) 49(20) 31(5) 26(7) 21(6) 19(4) 16(4)
Karşılaştırılan alanlarda olmayan endemik tür sayısı 9(7) 12(11) 8(7) 4(4) - 1(1) 1(1)
Tehlike kategorisinde bulunup endemik olmayan türler 2(1) 5(4) 4(-) 1(-) - 3(-) 2(1)

* () içindeki sayılar sadece o alana özgü tür sayılarıdır.

Karşılaştırma yapılan alanlar içerisinde sadece çalışma alanımızda ve 2 numaralı bölge içerisinde yer 
alan Centaurea brevifimbriata türü CR tehlike kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu türün yayılışı yol 
ve bahçe kenarlarında olması nedeni ile tehlike altında olup öncelikle korunması gereken türlerin başın-
da yer almaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma ile daha önce floristik özellikleri belirlenmemiş önemli doğa alanlarından 
biri olan Tohma Vadisi’nin bitki çeşitliliği saptanarak alan içerisinde floristik bakımdan hassas bölgeler 
belirlenmiştir. 
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GAZİANTEP İLİ BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ
Hasan AKGÜL,Murat KÜTÜK,İ.Halil KILIÇ,Mehmet ÖZASLAN

Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep, hakgul@gantep.edu.tr

Ilıman kuşakta yer alan Türkiye’nin biyoçeşitlilik açısından komşu ülkelerle karşılaştırıldığında sahip 
olduğu farklı coğrafik koşullar nedeniyle büyük zenginlik gösterdiği bilinmektedir. Güneydoğu Torosla-
rın güneyinden Suriye sınırına kadar olan alanı kapsayan ve yedi coğrafik bölgeden en küçüğü olan Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi de sanılanın aksine zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Türkiye’deki bitkilerin 
%30-35’i bu bölgede yetişmektedir. Gaziantep ili Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne dâhil olup doğusun-
da Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçeleri, batısında Osmaniye’nin Bahçe ilçesi, güneybatısında Hatay’ın 
Hassa ilçesi, kuzeyinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi, kuzeydoğusunda Adıyaman, güneyinde Suriye 
ve güneybatısında Kilis il sınırlarıyla çevrilidir. Gaziantep’in güneyinde ve batısında Akdeniz ikliminden 
mutedil yarı karasal iklim tipi özellikleri gözlenirken il merkezi ve çevresinde özellikle doğu ve kuzey 
kesimlerinde mutedil karasal iklim özellikleri görülmektedir. Gaziantep ilinin çok büyük bir bölümü Gü-
neydoğu Anadolu step alanı içinde kalmaktadır. İlin kuzeybatı kesimi ise Akdeniz bitki örtüsü ile Güney-
doğu Anadolu step örtüsü arasında bir geçit alanı durumundadır. Gaziantep ili gerek bulunduğu coğrafi 
konum gerekse sahip olduğu iklim özellikleri nedeniyle zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Gaziantep ili 
bitki çeşitliliğini belirlemek için yapılan çalışmalara bakıldığında iki farklı tipte çalışmaya rastlanmaktadır. 
Yapılan çalışmaların, ya belirli bir bölgenin bitki çeşitliliğini ortaya koymak için gerçekleştirilen çalışmalar 
ya da belirli bir bitki türünün ildeki dağılışını belirlemeye yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu 
bildiride Gaziantep il florasını belirlemek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Biyoçeşitlilik, Bitki, Gaziantep.

DOĞA KORUMA’YA YEREL ÇÖZÜMLER VE TÜRKİYE’NİN CANI
Başak Avcıoğlu Çokçalışkan, Çağrı Göcek, Mustafa Özgür Berke

WWF-Türkiye

Türkiye’de küresel ölçekte tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerinin sayısı 134’e ulaşmıştır. Bü-
yük kedi türlerinden Aslan (Panthera leo), Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) ve Hazar kaplanı 
(Panthera tigris virgata); Türkiye’de yok olan türlerden bazılarıdır. Yakalı toy (Chlamydotis undulata), İran 
alageyiği   (Dama dama mesopotamica) ve yaban eşeği (Equus hemionus anatoliensis) yeryüzünde bazı 
bölgelerde varlıklarını sürdürmeye çalışmakta, ancak artık Anadolu’da yaşamamaktadır. Son 30-40 yıl-
da, Türkiye’deki pek çok doğal yaşam alanı, geri dönülemez biçimde tahrip edilmiştir. Dünya ile paralel 
olarak Türkiye’de de doğa koruma çalışmaları ilk başta türlerin korunması üzerine başlamış ancak doğa 
bilimlerindeki gelişmeler, insanların da bilinç seviyelerinin artması ve dolayısıyla yöre halkının da doğa 
korumaya dahil edilmesi ve katılımlarının artmasıyla alan koruma çalışmaları hız kazanmıştır. Her konuda 
olduğu gibi doğa koruma çalışmalarında da sivil toplum kuruluşları (STK) gücünü ve desteğini halkın ka-
tılımından almaktadır. Konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli bir sivil toplum kuruluşu olan WWF-Türkiye 
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) de “Küresel sorunlara yerel çözümler” vizyonu ile ülkemizin sahip olduğu 
doğal zenginliğin korunması için yöre halkıyla işbirliği içinde çalışmayı ve yerel çalışmaların desteklen-
mesini öngörmektedir.  Bu amaçla, Türkiye’nin her bir köşesinde biyolojik çeşitliliğin korunması için et-
kinliklerde bulunan STK’ları desteklemek amacıyla  “Türkiye’nin Canı Hibe Programı”nı oluşturmuştur. 
Program kapsamında, tür ve habitat koruma çalışmaları, biyolojik çeşitliliğin ve doğal yaşam alanlarının 
(habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturma çalışmaları ve kırsal bölgeler-
de, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere sürdürülebilir üretim yöntemlerine ve yaklaşımlarına ilişkin 
bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalar desteklenmektedir. Bu bildirinin amacı, doğa koruma 
çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını ve doğa korumada yerel katılımcılığın katkısını 
değerlendirmektir.
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KİLİS İLİ VE ÇEVRESİNİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

Doç. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU, Uz. Bio. Kamil AYDIN, 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Y. Çoğun, Yrd. Doç. Dr. İsmail ARI
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 79000 – KİLİS

Kilis ili Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında geçiş kuşağında yer almaktadır. İklim özel-
likleri bakımından genel olarak Akdeniz iklim kuşağının etkisinde kalan yöre biyolojik çeşitlilik bakımın-
dan hem Akdeniz hem de karasal iklim elemanlarını barındırmaktadır. Bitki çeşitliliği bakımından oldukça 
zengin olan yörede flora çalışmaları yakın zamanda başlamış olup, yörede tespit edilen bitkilerin herbar-
yumları Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Herbaryumu’nda muhafaza 
edilmektedir. Kilis ve çevresinde hâlihazırda 41 familyaya ait 134 cinse bağlı 169 bitki taksonu tespit 
edilmiştir. İçerdikleri tür sayısına göre bitki familyaları şu şekildedir: Pinaceae 1, Cupressaceae 1, Ranun-
culaceae 3, Papaveraceae 2, Crusiferae (Brassicaceae) 11, Capparaceae 1, Resedaceae 1,Caryophyllace-
ae 6, Guttiferae 2, Malvaceae 1, Linaceae 4, Geraniaceae 2, Vitaceae 1, Rhamnaceae 1,Anacardiaceae 1, 
Fabaceae 22, Rosaceae 7, Crassulaceae 1, Umbelliferae (Apiaceae) 7, Caprifoliaceae 1,Dipsacaceae 1, 
Compositae (Asteraceae) 26, Campanulaceae 1, Primulaceae 1, Oleaceae 2,Convolvulaceae 3, Boragina-
ceae 8, Scrophulariaceae 4, Orobancheaceae 2, Lamiaceae 12, Euphorbiaceae 2, Fagaceae 1, Salicaceae 
1, Rubiaceae 2, Araceae 1, Liliaceae 8, Iridaceae 4, Orchidaceae 3 ve Poaceae 9’dur.

Kilis ili sınırlarında yer alan dere ve akarsularda yaşayan balık türlerinin yanı sıra, özellikle doğal biyos-
fer alan niteliği kazanmış olan mayınlı arazilerde de birçok hayvan türünün yaşamakta olduğu bilimsel 
çalışmalardan anlaşılmaktadır. Kınacık Deresi ve Afrin Çayı’ndaki balık türlerinin tespit edilmesi Kilis ili-
nin biyolojik zenginliğinin ortaya çıkarılması ve korunmasına katkıda bulunması açısından önem taşımak-
tadır. Yapılan önceki çalışmalar ışığında; bu sularda Cyprinidae familyasına ait Leuciscus lepidus, Capoe-
ta barroisi, Capoeta damascina, Garra rufa ve Balitoridae familyasına ait Barbatula panthera, Paracobitis 
tigris, Paracobitis malapterura, Oxynoemacheilus samantica ve Oxynoemacheilus argyrogramma türleri 
tespit edilmiştir. Ancak Cyprinidae familyasına ait olan Pseudophoxinus kervillei, Alburnoides bipunctatus 
sadece Kınacık Deresi’nde, Barbus pectoralis ise sadece Afrin Çay’ında tespit edilmiştir. Memeli hayvanlar 
arasında Kilis keçisi, her türlü iklim koşullarına uyum sağlayabilen, ekstansif ve entansif koşullarda, küçük 
aile işletmeleri halinde veya sürüler halinde yetiştirilebilen, sağlam vücut yapılı, uzun yürüyüş yetenekli, 
süt ve döl verimi yüksek bir keçi ırkıdır. Et verimi çok iyidir. Ayrıca, mayınlı bölgeye yakın kısımlarda Hya-
ena hyaena (sırtlan), Spalax leucodon (kör fareler), Allacta gaeuphratıca (arap tavşanı), Microtus guentheri 
ve Microtus socialis fareleri bulunmaktadır. Böcek türleri bakımından Kilis ve çevresinde bulunduğu be-
lirtilen türler Gaziantep ilinde tespit edilen böcek türleri ile benzerlik göstermektedir. Bunlar; Dichoch-
rysa prasina (Tjeder, 1949), Dichochrysa flavifrons (Brauer, 1850), Chrisoperla carnea (Stephens, 1836), 
Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839), Palpares libelluloüdes (Linnaeus, 1764), Creoleon plumbeus (Oli-
vier, 1911), Delfimeus irroratus (Olivier, 1911), Distoleontetra grammicus (Fabricus, 1798), Myrmecaelurus 
trigrammus (Pallas,1771), Nemoptera sinuata (Olivier, 1811)’dır.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, Çevre, Kilis

YAŞAYARAK KARADENİZ’İ ÖĞRENİYORUM (KARADENİZ EĞİTİM KUTUSU)
Nilüfer Araç(1), Meltem Ceylan Alibeyoğlu(2), Ceyda Alpay(3)

(1) Doğa Koruma Sorumlusu, WWF Türkiye (Doğal Hayati Koruma Vakfi)

(2) PYP ve Projeler Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu, Darüşşafaka Eğitim Kurumları

(3) Proje Sorumlusu Ceyda Alpay, UNDP

Karadeniz, milyonlarca canlıya ev sahipliği yaparken, kültürel ve tarihi pek çok değerin yaşamasına da 
olanak sağlamıştır. Oysa, günümüzde Karadeniz’in kendine özgü ekolojik yapısı büyük zarar görmektedir. 
Karadeniz’in adı bugün; deniz kirliliği, aşırı avlanma, deniz tabanında, kıyı ve nehirler üzerinde yapılan 
fiziksel değişiklikler gibi sorunlarla birlikte anılmaktadır. Karadeniz, bu yönüyle sadece alan uzmanları-
nın değil eğitimcilerinde üzerinde yoğun olarak çalışması gereken bir alandır. 60. Hükümet Programı, 9. 
Kalkınma Planı ve MEB 2007-2013 çalışma programında uygulamalı çevre eğitimlerinin artırılarak devam 
edilmesi öngörmektedir. Bu amaçla, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korun-
ması Komisyonu (BSC PS), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) ve Coca-Cola Her Damla Değer Katar Projesi desteğiyle “Karadeniz Eğitim Kutusu”  7 bilim 
insanı, 3 eğitim uzmanı, 2 bilimsel editör aracılığıyla Karadeniz Eğitim Kutusu hazırlanmıştır.

Karadeniz’in sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerlerinin daha yakından tanınması ve korunması ama-
cıyla Karadeniz’e komşu 6 ülkedeki 9-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmak üzere bilim insanları ve 
eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış bir eğitim materyalidir. 2010 yılında hazırlanması ve basılması 
tamamlanan Karadeniz Eğitim Kutusu; yapılandırmacı eğitim yaklaşımına paralel olarak öğrencinin sü-
rece aktif katıldığı bir nitelikte hazırlanmış olan Karadeniz Eğitim Kutusu; bir öğretmen el kitabı, Kara-
deniz’de yaşayan canlıları anlatan Karadeniz’de Yaşam Kartları, Karadeniz’de Yaşam Posteri, Karadeniz 
Haritası ve CD’den oluşmaktadır. Öğretmen El Kitabı, beş bölümden oluşmakta; her bir bölüm, o bölümle 
ilgili bilgilendirici metin ve etkinlik örnekleri içermektedir. T.C.Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Mü-
dürlüğü’yle imzalanan Mart 2010 tarihli protokol ile tüm Karadeniz’e kıyısı olan ilköğretim okullarında 
uygulanabileceğine karar verilmiştir. 2010-2011 öğretim yılı boyunca öğretmen eğitimi uygulanması ile 
yaklaşık 2000 gönüllü Fen ve Teknoloji, Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmeninin Karadeniz Eğitim Kutusu’n-
dan yararlanması sağlanmıştır.

Anahtar sözcükler; Karadeniz, eğitim, koruma 
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MANYAS (KUŞ) GÖLÜ FLORASI VE KIYI KUŞLARININ ÜREME VE 
BESLENME HABİTATLARINDA BULUNAN BAZI BİTKİ TÜRLERİ

Hatice YURTTAŞ*, Ayşegül Elif SAVCI YORULMAZ**

*Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ANKARA

** Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji Anabilim Dalı BEYTEPE/ANKARA

Bu çalışmada, Balıkesir il sınırları içinde kalan Manyas (Kuş) Gölü ve çevresinde kıyı kuşlarının beslen-
me ve üreme alanında bulunan bazı bitki türleri tespit edilmiştir. Bu amaçla kıyı kuşları beslenme habitat-
larından, Kocaçay Deltası ve Sığırcı Deltası çevresinde, Nisan-Mayıs 2009’da bitki örnekleri toplanmıştır. 
Toplanan örnekler Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı’nda teşhis ettirilmiştir. 
Beslenme ve üreme alanları dışında kalan flora elemanlarına ek olarak Manyas (Kuş) Gölü ve çevresinin 
florasına yönelik yapılmış olan daha önceki çalışmalar ile 2007-2009 yılları arasında alanda yapılan göz-
lemler değerlendirilmiş ve alanın floristik yapısı belirlenmiştir.

Çalışma alanında kıyı kuşlarının beslenme habitatlarında16 familyaya ait 18 cins ve bu cinslere ait 25 
bitki türü saptanmıştır. Teşhis edilen türlerden Rorippa austriaca, Lythrum hyssopifolia, Ranunculus tri-
chophyllus, Ranunculus scleratus ve Veronica anagallis-aquatica Manyas (Kuş) Gölü ve çevresi florasında 
ilk kez belirlenmiştir. Beslenme ve üreme alanı dışında kalan alanlarda ise su bitkilerinden Trapa natans 
ve Salvinia sp. nin varlığı tespit edilmiştir. 

Geçmişte yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde Manyas (Kuş) Gölü ve çevresinde; 50 familyaya ait, 
129 cins, 188 tür, 7 alttür ve 7 varyete saptanmıştır. Compositae ve Graminacea en fazla tür içeren fa-
milyalardır. Manyas (Kuş) Gölü ve çevresinde bulunan floranın belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar 
genellikle Milli Park çevresinde sınırlı kalmıştır. Göl çevresinde bulunan alanların ayrıntılı çalışmasıyla bir-
likte tür sayısında artış olacağı tespit edilmiştir. Göl çevresindeki meralarda; Papaveracea, Geraniaceae, 
Orobanchaceae, Scrophulariaceae, Liliaceae, Leguminosae, Ranunculaceae, Labiatae, Oxalidae, Boragi-
naceae, Malvaceae, Compositae, Convolvulaceae, Asclepiadaceae, Gentianaceae familyalarına ait tespit 
edilmesi gereken türler olduğu belirlenmiştir.

Manyas (Kuş) Gölü Sığırcı ve Kocaçay Deltalarında bulunan Salix spp. türleri ve Phragmites austrialis 
toplulukları kuşlar için yuva alanıdır. Sığırcı Deltası’nda bulunan Fraxinus excelsior türünün bulunduğu 
alanda da zaman zaman kuşların ürediği gözlenmektedir. Kocaçay Deltası’nda bulunan Salix türlerinin 
bulunduğu üreme alanı çevresinde P. australis ve Rorippa spp., üreme alanının iç kısımlarında ise Urtica 
diocia, Convolvulacea familyasına ait türlerin baskın olduğu gözlenmiştir. Sığırcı Deltası’nda yine Salix 
türleri arasında alanın hemen hemen tamamında P. australis’in, boşluklarda ise Arctium sp. ve çok geniş 
olmamakla birlikte alan içindeki bazı boşluklarda ise Datura stramonium dağılım göstermektedir. Göl kı-
yılarında ise Rumex spp. türleri baskındır. Vinca major, Sığırcı Deltası üreme alanı yakınında tespit edilen 
alan için yeni bir kayıttır. 

Kocaçay Deltası’ndaki kıyı kuşları beslenme alanlarında zamanı değişmekle birlikte Ranunculus spp., 
Rorippa spp., P. australis, Butomus umbellatus ve Bolboschoenus maritimus gibi türler öne çıkmaktadır. 
Sığırcı Deltası’ndaki beslenme habitatlarında; P. australis, B. umbellatus, B. maritimus, Ranunculus spp., 
Rumex spp. ve Lythrum türlerinin yoğun olduğu gözlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Manyas (Kuş) Gölü, Flora, Kıyı Kuşları, Beslenme ve Üreme Habitatları

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTERİ: POLİTİKA GELİŞTİRME, PLANLAMA, 

KORUMA VE İZLEME ÇALIŞMALARINA ALTLIK OLUŞTURMAYA YÖNELİK 

BİR ENVANTER YAKLAŞIMI

Uğur S. Zeydanlıa, Özge Balkıza, Ayşe S. Turaka, Bahtiyar Kurta, Deniz Özüta, C. Can Bilginb

a Doğa Koruma Merkezi, b Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

ÖZET

Biyolojik çeşitliliğin, dünyanın yaşam-destek sistemi olduğu düşünülürse, gerektiği şekilde korunması 
ve sunduğu kaynaklardan sürdürülebilir bir şekilde yararlanılabilmesi için, daha iyi anlaşılması gerekli-
liği ortadadır. Bu bağlamda ulusal biyolojik çeşitliliğimizin niceliksel ve niteliksel olarak ortaya konma-
sı, üzerindeki baskı ve tehditlerin belirlenmesi ve tespit edilecek öncelikler çerçevesinde korunmasının 
sağlanmasının ilk adımı sistematik bir ulusal envanter sisteminin kurulması ve çalışmaların yapılmasıdır. 
Buna yönelik olarak, biyolojik çeşitliliğin özellikle türler, ekosistemler ve ekolojik süreçleri temel alan ve 
alansal bazdan ulusal ölçeğe kadar mekânsal bir ölçeklendirme içerisinde farklı aşamalarda ele alınan bir 
envanter sistemi tanımlanmaya çalışılmıştır. Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmaların bu kurguda 
kısaca değerlendirilmesi yapılmıştır. Mevcut durum ve ihtiyaç analizleri ile temel boşlukların belirlenme-
sinin ardından bir envanter sistemi kurulmasına yönelik olarak temel yaklaşım ve yöntemler sıralanmaya 
çalışılmıştır.

Anahtar sözcükler: Biyolojik çeşitlilik, envanter, ölçeklendirme.

SUMMARY

Biodiversity, the life-support system of the world should be conserved and its natural resources 
should be used sustainably. The first step of reaching these goals is gaining a better understanding of 
it. For this aim, a systematic and national inventory system should be established and studies should be 
carried out permitting presenting our national biodiversity qualitatively and quantitatively, assessing 
the threats and pressures acting on it and conserving our biodiversity through the priorities identified. 
In this paper, we aimed at identifying an inventory system which uses biodiversity, especially using spe-
cies, ecosystems and ecological processes as a base, focusing on different geographical scales from 
local to national and adopting different methodologies for each scale. Furthermore a brief assessment 
of similar studies carried out in the past in Turkey is provided. Following the current situation and needs 
analysis and the identification of main gaps, we provided basic approaches and methodologies towards 
establishing and national inventory system. 

Key words: Biodiversity, inventory, scaling.

GİRİŞ

Biyolojik çeşitlilik, 1992 yılında Rio de Janeiro’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Zirve-
si’nde kabul edilen ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde kullanılan tanımı uyarınca: “Yaşayan organizma-
ların, o organizmaların yaşadıkları ekolojik ortamların ve o organizma ve ortamların desteklediği ekolojik 
süreçlerin çeşitliliğidir. Bu, tür içi, türler ve ekosistemler arası çeşitliliği de kapsar.” Bu kadar geniş ve kap-
samlı bir konuyu çalışılabilir bir hale getirmek için biyolojik çeşitlilik farklı seviyeler üzerinden tanımlanır: 
bunlar genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği ve ekolojik süreçler çeşitliliğini içerir. Türkiye, 
flora gruplarına ait tanımlanmış on binin üzerinde türü barındırması ve bunların üçte birinden fazlasının 
Türkiye’ye endemik olmasının yanı sıra, üç farklı biyocoğrafik bölgeyi içermesi ve tüm dünyadaki 34 sıcak 
noktadan üçünü barındırması ile yalnızca türler değil ekosistemler seviyesinde de biyolojik çeşitlilik açı-
sından dünyanın sayılı ülkesi arasındadır (Kence, 1990). 

Günümüzde özellikle insan kaynaklı doğrudan (habitat parçalanması ve tahribatı gibi) ve dolaylı (kü-
resel iklim değişimi gibi) baskılardan olumsuz etkilenen biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik stra-
teji ve politikaların geliştirilmesi, planlamaların yapılması, koruma önceliklerinin belirlenmesi ve izleme 
çalışmaları için gerekli olan altlık bilgilerin üretilmesi gereklidir. Tüm bunlar farklı seviyeler ve ölçekler-
de ele alınacak envanter çalışmalarının yapılmasını gerekli kılmaktadır. Biyolojik çeşitliğin envanteri, en 
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geniş haliyle, belirli bir alandaki biyolojik çeşitliliğin farklı seviyelerindeki unsurlarının listelenmesi ve 
bunların nitelik, nicelik ve dağılımlarının ortaya konması olarak tanımlanabilir. Yukarıda sıralanan koruma 
hedeflerine erişmeye yönelik uygun envanter yaklaşım ve yöntemlerinin belirlenmesinde göz önünde 
bulundurulması gereken faktörlerin başında mekânsal ölçek, ele alınacak biyolojik çeşitlilik seviyeleri ve 
unsurları ile ayrılacak kaynaklar (zaman, bütçe, uzman varlığı gibi) gelmektedir.

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve aynı zamanda doğal kaynaklardan sürdürülebilir bir 
şekilde faydalanılmasını sağlamak öncelikle T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) görevleri arasındadır ve bugüne kadar Genel Müdürlük tarafından bu 
yönde önemli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların tamamlanması ve bütüncül bir yapıya kavuş-
turularak, standart bir şekilde sürdürülebilmesi için mevcut durum analizinin yapılması ve ihtiyaçların 
belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 

Ulusal biyolojik çeşitlilik envanterinin yaklaşım ve yöntemlerini belirlerken ilk yapılması gereken ça-
lışma mevcut durumun ortaya konması ve bu çerçevede ihtiyaçların belirlenmesidir. Türkiye’de bugüne 
kadar yapılmış olan çalışmalardan elde edilen bilgilerin derlenmesi ve bu bilgilerin toplanmasında rol 
oynamış kurumlar ve kullandıkları envanter sistemlerinin neler olduğunun belirlenmesine dair yapılacak 
bir mevcut durum değerlendirmesi; hem envanteri yapılan/yapılması gereken biyolojik çeşitlilik unsur-
larının, hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ilgili dairelerindeki mevcut envanter 
sistemlerini ortaya koymalıdır. 

Mevcut durum analizi yapılırken, çalışmalar biyolojik çeşitliliğin iki katmanı olan türler ve ekosistem-
ler seviyesinde gruplanmasının yanı sıra, Genel Müdürlüğün yönetiminde olan alanlara ilişkin durum da 
üçüncü bir grup olarak ele alınabilir. Buna göre, türlere ait veriler, hedef türler (tehdit altında, nadir, 
endemik, ekonomik değeri olan türler, gibi) ve taksonlara (herpetofauna, avifauna gibi) yönelik olarak 
yapılmış çalışmalar ekseninde değerlendirilebilir. Ekosistemlere ait veriler de, yapılmış çalışmaların, ka-
rasal, sucul ve denizel ekosistem tiplerine göre (orman, step, sulakalan, kıyı ekosistemleri gibi) değer-
lendirilebilir. Mevcut durum analizinin üçüncü ayağında ise, Genel Müdürlüğün yönetimindeki koruma 
alanlarında (milli parklar, yaban hayatı geliştirme sahaları, tabiat parkları gibi) bugüne kadar yapılmış 
olan envanter çalışmalarının yöntem ve sonuçları derlenmelidir. Bunların dışında kalan, biyolojik çeşitli-
likle ilgili diğer envanter çalışmaları da gözden geçirilmeli ve çıktıları göz önüne alınmalıdır.

Mevcut durum analizinin ardından ulusal biyolojik çeşitlilik envanterinin tamamlayıcı ve bütünsel bir 
işlerliğe sahip olması ve politika, plan ve önceliklerin belirlenmesinde yol gösterici olması amacıyla, alan-
sal (korunan alanlar gibi), bölgesel (ekolojik bölgeler gibi) ve ulusal ölçeklerdeki veri ihtiyaçları tanımlan-
malıdır. Ayrıca tüm bu ölçeklerde yapılacak envanterler için gerekli olan temel altlık ihtiyaçlar (bitki ör-
tüsü haritası, ekolojik bölgeler haritası, iklim katmanları, toprak haritası gibi) belirlenmelidir. Tüm bunlar 
detaylı bir ihtiyaç analizi çalışması ile hayata geçirilmelidir.

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTERİ YAKLAŞIMI VE YÖNTEMLERİ

Ulusal biyolojik çeşitlilik envanteri, türler, ekosistemler ve mevcut korunan alanlar temelinde, alansal, 
bölgesel ve ulusal ölçeklerde kurgulanarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün merkezi 
(daire başkanları) ve yerel teşkilatının (bölge müdürlükleri) sorumluluk alanları ve yönetim esaslarına 
göre tasarlanmalı ve bu sayede entegre bir yapıya sahip olmalıdır. Bu yaklaşımdaki temel unsurlardan 
birisi, envanter çalışmalarını farklı mekânsal ölçeklerde kurgulamaktır. Bu mekânsal ölçeklerin üç ana 
katmanı şu şekilde sıralanabilir (Şekil 1): 

1.Alan ölçeği (1/5000 – 1/50.000 ölçek aralığı) 50-100 hektardan 100.000 hektara kadar olan ölçeği, 

2.Bölgesel ölçek (1/75.000 – 1/250.000 ölçek aralığı) 200.000 hektardan 5-10 milyon hektara kadar 
olan ölçeği

3.Ulusal ölçek (1/500.000 ve daha küçük ölçek) ise tüm ülkeyi kapsayan en üst ölçeği ifade etmektedir.

Şekil 1. Envanter çalışmalarının kurgulanacağı farklı mekânsal ölçekler

ALAN ÖLÇEĞİ

Alan ölçeğindeki envanter çalışmalarına dair ilk örnekler Amerika Birleşik Devletleri Milli Parklar Ser-
visi tarafından geliştirilmiştir. Alan ölçeğindeki biyolojik çeşitlilik envanteri konusunda Türkiye özellikle 
1960’larda başladığı envanter ve planlama çalışmaları ile (korunan alanlar, orman yönetim planlamaları 
gibi) tecrübe sahibidir. Daha sonraki yıllarda ise analitik etüd aşamasına ağırlık veren fiziki planlama yak-
laşımı ağır basmıştır. Bu süreçte özellikle alanlara özgü tür listelerinden, tür dağılım haritalarına geçilme-
si oldukça zaman almıştır. Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) yaygınlaşması haritalama içeriğini geliştirmiş, 
ancak CBS daha çok bir haritalama aracı olarak kalmış ve mekânsal istatistik analizler için kullanılama-
mıştır. Bu bağlamda, alan envanterlerinde envanter ve zonlama ile ilgili standartlar çoğunlukla geliştiri-
lememiş veya eksik kalmıştır.

Ulusal biyolojik çeşitlilik envanterlerinin alansal ölçekte yer alacak çalışmaları kapsamında biyolojik 
çeşitlilik açısından önemli alanlar için mümkün olduğunca tam bir envanter çalışması yapılmalıdır. Bun-
dan kast edilen, bu tip alanlarda, hızlı alan değerlendirmesi şeklindeki çalışmaların tercih edilmemesidir. 
Alansal ölçekteki envanter çalışmalarının öncesinde mutlaka istatistiksel açıdan anlamlı, doğrulanabilir 
ve yinelenebilir bir örnekleme sistemi hazırlanmalıdır. Bu sistemin bir parçası olarak standart veri form-
ları hazırlanmalı ve çalışmalarda bu formlar kullanılmalıdır. Formların içeriği kayıt yapılan yerde ilgili tür 
için habitat özellikleri, tehdit ve türün alandaki durumu gibi bilgileri de içermelidir. Envanter sonucunda 
toplanan dağılım verileri, yayılış modellemeleri kullanılarak geliştirilmeli ve örneğin biyolojik çeşitlilik 
unsurlarının alandaki yayılışları olasılık yüzeyleri şeklinde ifade edilmelidir. Alansal ölçekte önceliklerin 
ya da farklı uygulamalara konu edilmesi gereken kısımların belirlenmesi için nesnel kriterlere dayanan ve 
optimizasyon temelli bir zonlama çalışması gerçekleştirilmelidir. 

Alan ölçeğinde yapılacak envanter çalışmaları temel olarak tür bazlı ya da korunan alan bazlı çalışma-
ları kapsar. Bu bağlamda, alan ölçeğinde çalışılması önerilebilecek tür grupları/taksonlar öncelik sırasına 
göre kuşlar, kelebekler, büyük memeliler, çift yaşarlar, sürüngenler, küçük memeliler, kızböcekleri ve 
içsu balıkları olarak ele alınabilir. Bu bağlamda bazı özel türler için daha detaylı çalışmalar yapılmalıdır. 
Alana ait bir tür listesi çıkartılması ve türlerin haritalanması önemlidir, ancak en kritik nokta özel türlerin 
dağılım haritalarının çıkartılması, popülasyon durumları ve bunlara yönelik tehditlerin tespit edilmesidir. 
Türlerin yanı sıra diğer biyolojik çeşitlilik unsurları (ekosistemler ve ekolojik süreçler gibi) da haritalan-
malıdır. Alansal ölçekte haritalama birimleri yaklaşık olarak 500x500 m ile 2,5x2,5 km arasında değişebi-
lecek kareler olarak belirlenebilir. Alan ölçeğinde bitki örtüsü haritalaması ise 1/5000 - 1/50.000 ölçeğe 
denk gelecek detayda olmalı ve vejetasyon sınıfları buna göre ayarlanmalıdı



334 335

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2012 Bildiri Kitabı

BÖLGESEL ÖLÇEK

Bölgesel ölçekte, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış çalışmalar Önemli Alan yaklaşımı ile yapılan çalış-
maların (Önemli Kuş Alanları, Önemli Bitki Alanları, Önemli Doğa Alanları gibi) yanı sıra (örneğin Eken ve 
ark., 2006; Özhatay ve ark., 2005), sistematik koruma planlaması (SKP) yaklaşımı ile yapılan çalışmalardır 
(Anadolu Çaprazı, Akdeniz, Karadeniz SKP çalışmaları gibi) ve bu çalışmalarda DKMP ve Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM) de yer almıştır (örn. Turak ve ark, 2011). OGM ve DKMP’de özellikle SKP yaklaşımı ko-
nusunda eğitim almış tecrübeli personel bulunmaktadır. Bugüne kadar SKP yaklaşımı ile Akdeniz, GAP, 
Aşağı Kafkaslar, Karadeniz, Anadolu Çaprazı bölgeleri çalışılmış ve bu çalışmalar ile bölgesel ölçekte ya-
pılacak envanter ve değerlendirme çalışmalarının genel yaklaşım ve yöntemi oldukça geliştirilmiştir. SKP 
yaklaşımını temel alacak bölgesel ölçekte envanter çalışmalarının analiz aşaması objektif ve sayısal bir 
tabana dayalı olmak zorunda olduğundan yeterli veriyi toplayabilecek bir sistemin kurulması çok önemli 
olmaktadır. Bunun karşısında aşılması gereken en büyük sorun bölgesel ölçekte veri üretmenin yüksek 
maliyetli olmasıdır. 

Bölgesel ölçekte yapılacak olan envanter çalışmalarında mümkün olduğunca “ekolojik bölgeler” te-
mel alınmalıdır. Envanterlerde biyolojik verilerle birlikte sosyo-ekonomik veriler de toplanmalıdır. Alan-
sal ölçekteki envanterlerde olduğu gibi, bölgesel ölçekte düzenlenecek envanter çalışmaları da istatis-
tiksel açıdan anlamlı, doğrulanabilir ve yinelenebilir bir örnekleme sistemine dayanmalıdır. Standart veri 
formları hazırlanmalı ve çalışmalarda bu formlar kullanılmalı, formların içeriği kayıt yapılan yerde ilgili 
biyolojik çeşitlilik unsuru için habitat özellikleri, tehdit ve güncel durumu gibi bilgileri de içermelidir. En-
vanter sonucunda elde edilen dağılım verileri modelleme yoluyla geliştirilmeli ve veriler CBS ortamında 
değerlendirilerek yeni veri katmanları üretilmelidir. 

Bölge ölçeğinde çalışılması önerilen gruplar ve öncelik sıraları alan ölçeği ile aynıdır. Ancak bölge 
ölçeğinde türlere ek olarak ekolojik ve evrimsel süreçler (doğal yaşlı ormanlar, vadi sistemleri, yaban 
hayatı koridorları, kuş göç yolları gibi) mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bölge ölçeğinde yapıla-
cak çalışmaların alan ölçeğine göre daha odaklanmış olması gerektiğinden (zaman, kaynak ve mekânsal 
ölçeğin büyüklüğünden ötürü) nesnel kriterlere dayalı önceliklendirme (örneğin hedef tür, ekosistem 
veya ekolojik süreçlerin, bölgesel öneme göre seçilmesi) yapılmalıdır. Bir diğer önemli nokta, yapılan ça-
lışmaların belirli aralıklarla (örneğin 10 yılda bir) yenilenmesine yönelik çalışmalara yer verilmesidir. Alan 
ölçeğinden farklı olarak, bölge ölçeğinde çalışırken bölgenin tam bir tür listesinin çıkartılmasına gerek 
olmadığından, bütün türlerin taranmasına ve tespit edilmesine yönelik bir envanter çalışması içine giril-
mesi gerekli değildir. Bunun yerine kritik/önceliklendirilmiş türlerin taranması ve varlık verisi toplanması 
yeterlidir. Bölge ölçeğinde yapılacak envanter çalışmalarında ele alınacak örnekleme birimleri, bölgenin 
büyüklüğüne göre 5x5 km ile 10x10 km arasındaki bir büyüklüğe sahip karelerden oluşturulabilir. Bölge 
ölçeğinde kullanılacak bitki örtüsü haritası 1/75.000-1/250.000 ölçeğe denk gelecek detayda olmalı ve 
vejetasyon sınıfları buna göre ayarlanmalıdır.

ULUSAL ÖLÇEK

Ulusal ölçekte bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar arasında kış ortası sukuşu sayımları, avı yapılan 
büyük memelilerle ilgili kota belirlemeye yönelik envanterler, toplu halde değerlendirildiğinde tüm SKP 
(Zeydanlı ve ark. 2005), ve Önemli Alan belirleme çalışmaları (bitkiler, kelebekler ve kuşlar için yapılan 
çalışmalar), orman envanterleri ve Nuh’un Gemisi Veritabanı sayılabilir. Ulusal ölçekte yapılması/tamam-
lanması gereken çalışmalar arasında tür ve ekosistem kırmızı listeleri gelmektedir. 

Ulusal ölçekte yapılması gereken biyolojik çeşitlilik çalışmaları Türkiye’nin en zayıf  olduğu ölçektir. 
Ulusal bir biyolojik çeşitlilik izleme sistemi kurulamaması, ulusal göstergelerin belirlenmemiş olması, 
bitki örtüsü haritamızın, ekosistem listemizin olmaması, ulusal kırmızı listelerin henüz tamamlanamamış 
olması en önemli eksikliklerimiz arasındadır.

Alansal ve bölgesel ölçekte yapılacak envanter çalışmalarının ortak bir çatı altında toplanması, diğer 
ilgili kurumlarla veri paylaşım yollarının açılması ve sürdürülmesi ve bir Ulusal İzleme Sistemi’nin oluştu-
rulması ulusal ölçekte yapılması gereken temel çalışmalardır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu bildiride ulusal biyolojik çeşitlilik envanterinin, entegre bir envanter sistemi şeklinde kurgulanması 
ve bu kurguda yer alan temel bileşenlerin belirlenmesine yönelik bir yaklaşım ve temel yöntemsel açık-
lamalara yer verilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşımda envanter sistemi üç mekânsal ölçekte ele alınmıştır:

1. Alan ölçeği: Koruma açısından öncelikli alanlar, kritik türleri barındıran alanlar, korunan alanların 
konu edildiği, ve alan özelinde daha detaylı envanter çalışmalarının yapıldığı ölçek.

2. Bölgesel ölçek: Korumda öncelikli türleri ve alanları belirlemek, korunan alanlar dışındaki koruma 
çalışmalarını koordine etmek, diğer sektörlerin biyolojik çeşitlilikle ilişkilerini yönlendirmek ve sürdürü-
lebilir kaynak kullanımını sağlamak amacıyla, özellikle ekolojik bölgeler ölçeğinde ele alınarak ve belirli 
önceliklendirmeler çerçevesinde envanter çalışmalarının yapıldığı ölçek.

3. Ulusal ölçek: Ekosistemlerin genel durumu, türlerin genel durumu ve tehdit kategorilerindeki 
değişim, tehditler ve genel durum değerlendirmesinin yapıldığı; daha çok izleme ve ulusal doğa koruma 
stratejisinin geliştirilmesine yönelik olarak alansal ve bölgesel ölçekte yapılan envanterlerin çıktılarının 
değerlendirildiği, düzenlendiği ve sentezlendiği ölçek.

Bu üç ölçekte yapılacak envanter ve değerlendirme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’nün merkez ve yerel teşkilatlanmasına göre tasarlanmalıdır. Orta ve uzun vadede, Ulusal İz-
leme Sistemi ile ilişkili bir şekilde Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik mirasını gelecek nesillerle aktarabilecek 
ve aynı zamanda sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin temel girdilerini oluşturacak, uluslararası ant-
laşmalar çerçevesinde gerekli düzenlemeler ve uygulamaların hayata geçirilebilmesi açılarından ulusal 
envanter sisteminin oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
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BİYOÇEŞİTLİLİK VE İNSAN ETKİLEŞİMİ
Tarık PATIHAN

Biyologlar Dayanışma Derneği

İnsan doğaya müdahale etme yeteneğinde olan tek canlı organizmadır, ancak bu durum insanın bitmek tüken-
mek bilmez tüketim arzusunun ulaştığı ürkütücü boyutları görmesini engellemekte ve doğanın insana sunduğu 
sayısız faydanın yok sayılmasına neden olmaktadır.

Ekosistemlerin kendi doğal ve biyolojik süreçleri içerisinde bizlere sunduğu her türlü fayda/yararlanım “Ekosis-
tem Hizmetleri” olarak tanımlanmaktadır. Ekosistem Hizmetlerini şu temel başlıklarla somutlaştırmak mümkün-
dür;

- Güvenli Gıda Temini ve Dünya Besin Dağılımının Düzenlenmesi

- Temiz ve Kullanılabilir Su Temini ve Suya Bağlı Üretimin Düzenlenmesi

- Verimli, Temiz Toprak ve Bağlı Olarak Tarımsal Üretim

- Temiz Hava ve Küresel İklim Değişikliğinin Düzenlenmesi

- Toplum Sağlığının Düzenlenmesi ve Doğrudan Farmakolojik Yararlanım

- Atıkların Detoksifikasyonu ve Madde Döngüsünün Düzenlenmesi

Burada temel sorun şudur; insanlar ekosistemlerin hiçbir karşılık beklemeden kendilerine sunduğu bu hizmet-
lerin farkında mıdırlar? Bu sorunun yanıtı eğer “evet” olsaydı, bugün; küresel ısınma, kirlilik, güvenilir gıda kay-
naklarının azalması vs. gibi sorunlarla karşılaşmazdık. Burada biz biyologlara düşen en önemli görevlerden biri bu 
farkındalığı yaratmaktır. Dünya toplam ekonomik üretiminin %60’ının doğrudan biyolojik çeşitliliğe dayan-
dığı günümüzde “Ekosistem Hizmetleri”nin farkındalığını yaratmanın yollarından biri de; ekosistem hizmetlerinin 
ekonomik karşılığının belirlenmesidir.  IUCN’e (International Union for Conservation of Nature) göre, eko-
sistemler tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin maddi değeri, tahminen yıllık 33 trilyon ABD Doları 
düzeyindedir. Burada vurgulanması gereken asıl konu biyolojik çeşitliliğin piyasalaştırılması değil, tüket-
tiğimiz biyoçeşitlilik kaynaklarının da ekonomik bir değer (biyokıymetlendirme) ifade ettiğini bilmek-
tir. Bunu bilmek, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve ekosistem hizmetlerinin farkındalığı açısından 
önemlidir. 

Biyokıymetlendirme, henüz ülkemizde hukuksal ve teknik alt yapısı oluşturulmamış ve yeterli düzey-
de çalışılmamış bir konudur. Bu konuda yetkili mercilerin, biyologlar öncülüğünde ve konun diğer uzman-
ları ile bir strateji belirlemesi ve bir klavuz hazırlaması yerinde olacaktır.

Bütün bunlarla beraber, insanın biyolojik çeşitlilik ile etkileşiminin en temel ilkesi; yaşam hakkının 
yalnızca insanlar için değil, yeryüzündeki tüm canlılar için geçerli olduğunun bilinmesidir.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ULUSLARARASI STANDARTLARDA 
KORUNMASI VE İZLENMESİ İÇİN YENİLİKÇİ KORUNAN ALAN PLANLAMA 

YAKLAŞIMI: KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ
Yıldıray Lise (*), Cihad Öztürk (**), Mustafa Yılmaz, Hatice Şahin, Emel Zor, Murat Delibaş

(*): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi

(**): Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Türkiye’nin 9 orman sıcak noktasından biri olan Küre Dağları, 2000 yılından beri Milli Park olarak koru-
ma altındadır. Türkiye’de ilk defa çevresindeki tampon bölge ile birlikte katılımcı bir yaklaşımla ilan edi-
len Küre Dağları Milli Parkı’nın alanı 37.753 hektardır, çevresindeki tampon bölge ise 134.366 hektardır. 
Milli Park ve tampon bölgesini kapsayan çalışma alanında hızlı alan değerlendirme teknikleri kullanılarak 
bölgenin biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve kültürel değerlerinin envanterleri güncellenmiş ve uzun devreli 
gelişme planı için gerekli bilimsel altlıklar oluşturulmuştur. Bu çalışmalara ek olarak milli park ve çev-
resindeki 17 orman işletme şefliğinin orman amenajman planları ekosistem tabanlı fonksiyonel orman 
amenajman planları ile güncellenmiş ve milli park izleme sistemi oluşturulmuştur.

Katılımcı planlama çalışmaları sonucunda milli parkın aday olduğu PAN Parks sertifikası için gerekli 
kriterler de dikkate alınarak yeni bir korunan alan bölgeleme sistemi geliştirilmiştir. Bu bölgeleme siste-
mi ile Türkiye’de ilk kez bir milli parkta 5 farklı bölge oluşturulmuştur: Mutlak koruma bölgesi, hassas ko-
ruma bölgesi (yabanıl alan), sürdürülebilir kullanım bölgesi, kontrollü kullanım bölgesi ve tampon bölge. 

Planlama sürecinin en önemli deneyimlerinden biri de farklı konularda planların eş zamanlı olarak 
hazırlanmasıdır. Böylece uzmanlık ve planlama deneyimlerinin her plana aktarılması sağlanmıştır. Milli 
park için uzun devreli gelişme planı, ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planı, ziyaretçi 
yönetim planı, milli park ve çevresi içinse sürdürülebilir turizm gelişme stratejisi, gönüllü programı ve ile-
tişim programı Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi 
Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Hazırlanan plan ve programların hepsi Küre Dağları Milli Parkı Uzun 
Devreli Gelişme Planı altında uygulamaya konulacaktır. 

Anahtar sözcükler: korunan alan, yönetim planlaması, PAN Parks kriterleri
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