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Cizelge 3.33. Biyosfer Rezerv Alanmda Varhgl Saptanan Amfibi TQrleri (Ortaye~me, 1996;
Hoffmann,2003)

Famllya
Daha once 2002 Ylhnda rastlanan turler
bulunmu$ turler ~i.irkce Adl

Hylidae Hyla arborea ~gar;: Kurbagasl x
Bufonidae Buto viridis Gece Kurbagasl x
Salamandridae Triturus spec. Purtuklu semender

Pelobatidae Pelobatus syriacus Kara Kurbagasl

Ranldae Rana ridibunda Ova Kurbagasl x

3.3.3.4. Surungenler
3.3.3.4.1. Deniz Kaplumbagalan

Biyosfer Rezerv alanl ve c;evresinin deniz kaplumbagalan i~in uluslararasl 6nemi vardlr.
Life Projesi kapsamlnda konunun uzmanl Dr. Max Kasparek taraflndan incelemeler yapllml!? ve
bu konuda Oc; ayn rapor hazlrlanml!?tlr (Altan ve Kasparek, 2000; Kasparek, 2001; Kasparek,
2004). A!?agldaki bilgiler bu Oy rapordan derlenmi!?tir. Aynca 2002 ylllnda Orman Bakanllgl
Oogu Akdeniz B61ge MOdOrlOgO'nOn y6netiminde Oogal Hayatl Koruma Vakfl ve yUkurova
Universitesi Peyzaj Mimarllgl B610mO Life Projesinin katkllan ile Akyatan'da deniz
kaplumbagalan izleme projesi yOrOtOlmO!?tOr.

yukurova Deltasl klyllannda 6zellikle iki tOr deniz kaplumbagasl yuvalamaktadlr, ye!?il
deniz kaplumbagasl (Chelonia mydas) ve sini kaplumbagasl (Caretta caretta). Bu iki tOrOn de
nesli tehlike altlndadlr. Ozellikle Caretta caretta IUCN kriterlerine g6re kOresel dOzeyde "yok
tehlikede, critically endangered" olarak g6sterilmektedir. Ancak yUkurova Deltasl Chelonia
mydas'ln yuvalama kumsallanna sahip olmasl baklmlndan yok 6nem kazanmaktadlr. yOnkO
Chelonia mydas, tOm dOnyada Caretta caretta'dan yok daha ender bir turdOr ve bu tOrOn
Akdeniz klyllannda en 6nemli yuvalama kumsallan Oelta'da ve yakIn yevresindedir (~ekil3.44).

Kaplumbaga yuvalama kumsallan iyinde bu b61gede Akyatan ve Kazanll'nln yok ozel bir
yeri vardlr. Bu iki kumsal dl!?lnda seyrek de olsa yuvaladlklan diger kumsallar da bulunmaslna
ragmen yuvalama miktarlan azdlr (son iki yllda Sug6z0 kumsall da 6nemli yuvalama alanl
olarak giderek 6nem kazanmaktadlr). Deltada yuvalamalann yakla!?lk %2'si Caretta caretta geri
kalan %98'i Chelonia mydas'tlr (~ekil 3.45).

• Akyatan

Akyatan, Akdeniz havzaslnda Chelonia mydas'ln (ye!?il deniz kaplumbagasl) en onemli
yuvalama kumsalldlr ve bu kaplumbagalann %43'0 bu kumsalda yuvalamaktadlr. Kumsal daha
6nce Orman BakanlJgl'nca agaylandlrlldlgl iyin koruma altlndadlr. Yakla!?lk 12 km uzunlugu ile
dogu Akdeniz'in en geni!? kumul alanldlr. Milli parklar ve orman te!?kilatlnln tOm koruma
yabalanna ragmen kumsal, yOP ve SIVI atlklarla kirlenmekte, kaplumbaga yumurtalan dogal
dO!?manlannca zarar g6rmekte ve dinlence amacl He klyl alanlanna yevreden gelen baskr
giderek artmaktadlr (~ekil 3.46). Ancak bOtOn bunlara ragmen Akyatan en iyi korunan
kaplumbaga kumsallanndan birisidir. A!?agldaki yizelge !?imdiye dek Akyatan'da yapilan
kaplumbaga izleme yalJ!?malan sonuylannl kar!?lla!?tlrmall olarak vermektedir (Cizelge 3.34).
Cizelge 3.34. Akyatan'da Yapllan Izleme Qah~malan Sonuylan

Ylllar 1988 1991 1992 1994 1995 199 1997 1998 20026

Ara~tlrma Suresi (gun) 7 3 Bilinmiyo 81 74 84 85 Bilinmiyo 81
r r

Saptanan Yuva SaYlsl 108 210 120 496 504 179 231 735 159

Kaynak 1 2 3-4 4-5 4-6 4-7 4-8 9 10

Kaynak: (1) Baran ve Kasparek (19B9); (2) Whitemore (1991); (3) MacDonald ve Brown (1992); (4) Aureggi ve Ark. (2000); (5)
Gerosa ve Ark. (1995a, b); (6) Gerosa ve Ark. (1995c); (7) Gerosa ve Ark. (1996); (B) Gerosa ve Ark. (1997); (9) Aureggi ve Ark.
(2000); (10) Oruit ve Ark. (2002).1996 iitin Aureggi ve Ark. (2000) 179 yuvalama vermektedir. Ancak aynl YII iit1n Gerosa ve Ark.
(1996, 199B) 231 yuvalama gostermektedir.
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~ekil 3.44. Akyatan'da Yuvalama 19in
Onkumullara Giden Chelonia mydas Izleri

~ekil 3.45. Akyatan'da Chelonia mydas

~ekil 3.46. Sallk91 Aglan a Takllan
Kapl mbagalar

~ekil 3.47. Akyatan'da Cakal Tarafmdan A911an
ve Yumurtalan Yenen Sir Yuva
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Akyatan son olarak 2003 yaz sezonunda Life projesi uzmanlannca ziyaret edilmil? ve
kumsahn durumu hakkmda al?agldaki izlenimler belirlenmil?tir.

• Kumsal insan olumsuz faaliyetlerinden iyi korunmu~tur. Giril?ler orman tel?kilatmca
kontrol edilmektedir.

• Kaplumbaga yumurtalannln dogal dOl?manlanndan Qakal ve kopeklerin zaran oldukQa
fazladlr. Kaplumbaga yumurtalannl bu dogal dOl?manlardan korumak iQin etkili bir onlem
allnamamaktadlr. 2002'de yapllan izleme Qalll?malannda denenerek iyi sonuQ veren kafes
tel uygulamasl sOrdOrOlmelidir (~ekil 3.47).

• Kumsal katl atlklarla, ozellikle her Qel?it plastik ile al?1rI biQimde kirletilmil? durumdadlr. Bu
plastik atlklar arasmda muhtemelen denize dokOlen hastane atlklan olan kullanllmll? igne,
bOl? kan torbalan vb. (bunlann tehlikeli atlk olarak ozel depolanmasl gerekir) dlkkati
Qekmektedir.

• Kuzeydogu kesimde giderek artan turizm aktiviteleri Ozerinde dikkatle durulmasl yararll
olur. Son ylllarda mevcut 2. konutlara ek inl?aat yapllmamll? olsa da, gelecekte bu
kumsallann yapllal?maya aQllma istekleri giderek artan oranda gOndeme gelmektedir.

• Akyatan ile ilgili birQok koruma statUleri vardlr. Alan "Yaban Hayatl Koruma Alanl, 1.
Oerece Oogal Sit ve Ramsar Alanl" olmasma rag men tUm bu statulerin geregi yeterince
koruma, fiili olarak gerQeklel?tirilememektedir.

~ekil 3.48'de Akyatan kumsahnda kaplumbaga yuvalama alanl olarak onemli kesim
gorOlmektedir.

.'

Karata§

~ekll 3.48. Akyatan Kumsall Chelonia Mydas Yuvalama Alanlan
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• Kazanh

KazanlI, Biyosfer Rezerv alanl dl~lnda olmakla birlikte, Rezerv'in batl Slnlrlna yakln bir
mesafededir ve Chelonia mydas'ln yuvaladlgl c;:ok onemli bir alan olmasl nedeni ile Life projesi
uzmanlannca Oc;: kez incelenerek rapor hazlrlanml~tlr.

Kazanll'da Chelonia mydas yuvalamasl hakklnda ilk defa Geldiay ve Ark. (1982) bilgi
vermi~tir. Aynntlll ara~tlrmalar 1988 yllInda Baran ve Kasparek (1989) taraflndan yapllml~tlr. 0
yll toplam 152 yuvalama saptanml~tlr. Esas c;:arplcl olan 95 yuvalamanln kumsalln sadece 650
m'lik bolOmOnde bulunmasl olmu~tur (~ekil 3.49'da K3 ile gosterilen alan). Bu veriyi km'ye
c;:evirecek olursak km'ye 158 yuvalama gibi olaganOstO bir sonuc;: C;:lkar. Bu ylldan sonra yapllan
c;:all~malar maalesef sOrekli ve tOm alanl kapsar bil;imde olmaml~tlr. Ancak buna ragmen
Kazanll kumsallannln Chelonia mydas ic;:in oneminden c;:ok slk bahsedilmi~tir.Bu kumsalda c;:ok
artan insan etkileri nedeniyle Chelonia kumsall olarak onemini yitirdigi sanllsa da (Demirayak,
1999, 2000), son ylllardaki incelemeler (Life projesince de) bunun gerc;:ekten boyle olmadlglnl,
Kazanll'nln Chelonia mydas ic;:in Akdeniz havzaslnda en onemli yuvalama kumsallanndan birisi
oldugunu gostermi~tir. Bu durum ozellikle kumsalln K3 bolgesi ic;:in c;:ok gec;:erlidir.

Soda-Krom fabrikasl taraflndan 2003 ylllnda Hacettepe Universitesi'ne bir izleme
c;:all~masl yaptlrllml~tlr ve bu c;:alI~manln muhtemelen 2004'de de sOrdOrOldOgO
dO~OnOlmektedir. TOm veriler tam olarak aC;:lklanmaml~ olsa da, 2003 ic;:in 200 yuvalama
verilmektedir ve bu miktar daha onceki ylllardan daha az degildir.

Cizelge 3.35'de Kazanll'da Chelonia mydas ile ilgili yapllml~ olan izleme
c;:alI~malanndan alInan sonuc;:lar verilmektedir.

Cizelge 3.35. Kazanll Kumsallannda Yapllan Izleme yalI:;;malan Sonug an
Ylllar 1988 1990 1993 1994 1996 2000
Ara~tlrma Suresi (gun) 69 41 >50 92 95 5
Saptanan Yuva SaYlsl 152 74 176 216 128 111
Kaynak 1 2 3 3,4 5 6,7

Kaynak: (1) Baran ve Kasparek (1989), Baran ve Ark (1991); (2) Smart ve Coley (1990), Coley ve Smart (1992); (3)
Durmu~ (1998); (4) Yerli ve Demirayak (1996); (5) Yerli ve Canbolat (1998b); (6) Demirayak (2000), Altan ve
Kasparek (2000).

Soda-Krom
fabrlkasl

K4(803)
K3(804)

En ~ok

Vuvalama alam

1 km
I

Kazanll Kenti

K2(805)

K1 (806)

~ekil 3.49. Kazanll Kumsall ve Kaplumbaga Yuvalama Alanlan
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Kazanll Akdeniz Havzaslnda en onemli yuvalama kumsallanndan birisi olmasl yanlnda,
en c;:ok tehlike altlnda ve tahrip edilen alanlanndan bir tanesidir. Birc;:ok olumsuzluklardan
bazllan a~aglda aC;:lklanml~tlr.

KIYI erozyonu: Soda-Krom fabrikaslnln 1980'1i ylllarda mendirek yaptlrmaslndan soma
ozellikle kumsalln K3 kesiminde yllda 1m'ye varan klyl a~lnmasl olmu~tur. Boylece kumsal
giderek daralml~ ve bazl kesimleri tamamen ortadan kalkml~tlr. Aynca kumullar tanmsal
amac;:larla da kullanlldlgl iC;:in, klylnln ic;: kesiminden de beslenmesi onlenmi~tir. Vine Mersin
limanlnda yapllmakta olan geni~letme c;:all~malan da geneI deniz aklntllannl etkileyecektir.
Aynca denize kan~an akarsulara yapllan mudahaleler, giderek daha az c;:okelin denize
kan~maslna neden olmakta ve buna kar~1n kumsal a~lnmasl surmektedir. C;e~itli amac;:larla
klyldan kum allml bu a~lnmaYI hlzlandlrmaktadlr.

Kumullann tanmsal amaclI kullanlml: KIYI ve kumullar, ozellikle Kazanll'nln yakln
c;:evresinde seraclllk, sebze ve karpuz uretiminde kullanllmaktadlr. K3 kesiminde seralar
neredeyse denize degin dayanmaktadlr. Kazanll Belediyesi taraflndan bu seralann kumsaldan
uzakla~tlrIlmasl ic;:in 2000 ylllnda ba~latllan c;:all~malar iyi sonuc;: vermeye ba~laml~ olmaslna
ragmen yuvalama alanl olarak en onemli kesim olan K3'de sorunlar hala surmektedir.

Yapllasma: K1 kesiminde 1990 sonlanna dogru hemen kumsal uzerinde yuksek binalann
yaplmlna ba~lanml~tlr. 2002'de sahipleri ta~lnan bu evlerden kaynaklanan surekli 1~lk ve
gurultO kumsall olumsuz etkilemektedir.

ISlk kirliligi: 1990'11 ylllarda kumsalln buyuk bir bolumu 1~lklandlnlmakta idi. En c;:ok 1~lk

Soda-Krom fabrikaslndan gelmekte, aynca Kazanll yerle~imindeki c;:ayhaneler ve klyldaki
otellerde de aydlnlatma yapllmakta idi. $u an durum oldukc;:a degi~mi~tir. Bu 1~lk kaynaklan en
aZlndan klyl kesiminde kaldlrIlml~tlr.

Su kirliligi: Kazanll kentinin kanalizasyonu bulunmamaktadlr. Foseptik c;:ukurlanndan
alInan atlk sular K1 kesiminde kumullara dokulmektedir. Bu SIVI atlklar taban suyunun oldugu
kadar, denizin de kirlenmesine ve aynca fakir yeti~me ortamlna uygun dogal bitkilerin ortadan
kalkmaslna, tOr degi~ikligine neden olmaktadlr.

Ancak esas su kirliligi Soda-Krom fabrikaslndan kaynaklanmaktadlr. 1980'lerin sonu ve
1990'lar ba~lnda antllmadan denize verilen atlk sular denizin onemli derecede kirlenmesine
neden olmu~tur. Oenizin zehirli maddelerle kirlenmesine kar~1 hic;:bir onlem allnmaml~tlr. Birc;:ok
kez de fabrikadaki kazalar buna neden olmu~tur. En onemli kirletici Krom (VI)-Bile~ikleri olarak
saptanml~tlr.

BallkClllk: Kazanll klyllannda trol ball kC;:llIgl , yana~malan yasak olan bolgeler de dahil
olmak uzere yapllmaktadlr. Genellikle Kazanll dl~lndan gelen ballkC;:1 tekneleri, aglan ile deniz
dibine degin indikleri ic;:in kaplumbagalara c;:ok zarar vermektedirler. Trollere kar~1 etkili bir onlem
tOm klyl alanlnda alInamamaktadlr.

Katl atlklar: Kazanll klyllan da katl atlklar ve ozellikle de plastiklerle c;:ok kirletilmi~tir. Bu
kirlilige KazanlI kenti de onemli bir mlktarda katllmaktadlr.

Bu c;:ok yonlu ve aglr c;:evre kirliligi KazanlI'da 1988'den beri bilinmektedir (Baran ve
Kasparek 1989). Ancak gec;:en sOre ic;:inde kirlilik azalacagl yerde giderek artml~ ve bugunku
tehlikeli boyutlara gelmi~tir. Kazanll'da 1999-2000 ylllnda yeni bir belediye ba~kanl sec;:ilmesi,
onemli bir donum noktasl olmu~tur. Kazanll Belediyesi, kent ve c;:evresindeki olumsuz
geli~meleri durdurma ve c;:evre kalitesini iyile~tirme amacl ile giri~imlerde bulunmu~tur. Aglrllkll
olarak Soda-Krom fabrikaslnln zehirli maddeleri ile denizin kirlenmesi on plana C;:lkml~tlr. Oogal
olarak deniz kaplumbagalan bu c;:all~malarda. on plana C;:lkml~tlr. Bu konuda Life projesi
belediyeye gerekli bilimsel destegi vermi~, c;:ozumlerde birlikte c;:all~llml~tlr. Eskiye oranla bugun
Kazanll'daki durum goreceli olarak iyile~mi~tir. Mendirek zararlan kabul edilerek onlemler
alInml~, Soda-Krom fabrikaslnda iyile~tirme c;:all~malan hlz kazanml~tlr. Fabrika dahil tOm
taraflann kaplumbagalarla ilgili duyarllklan artml~tlr. Ancak daha yapllacak c;:ok ~ey vardlr.

Avrupa konseyi'nin konu ile ilgili faaliyetleri:
2000 ylllnda Soda-Krom fabrikaslnln zehirli atlklannln denize "istenerek veya

istenmeyerek" dokulmesi sonucu Kazanll kumsallan, c;:evre kurum ve kurulu~lannln ilgi odagl
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olmu~ur. Bu ilgi Soda-Krom fabrikaslnln kirletmesi kapsamlnda kalmaylp deniz
kaplumbagalannl da iQine almaktadlr.

Avrupa Konseyi Bern sozle~mesi daimi komisyonu, Dr. Max Kasparek ba~kanhglnda

2002 MaYls'ta alana bir gezi dOzenleyerek inceleme yapllml~tlr. Bu incelemeye dayanarak
hazlrlanan rapor QerQevesinde Bern sozle~mesi daimi komisyonunun 2-5 Arallk 2002 tarihl"
toplantlslnda 95(2002) No'lu bir tavsiye karan almml~tlr.

Bu karardan sonra Soda-Krom fabrikasl tarafmdan, Qevreye verdikleri zararlann
azaltllmasl yonOnde epey gayret harcanml~tlr, orn. yeni bir antma sistemi yapllml§, Qevre
izleme sistemi otomatikle~tirilerek iyile~tirilmi~tir. Ancak fabrika sahasmda depolanml~ olan 1,5
milyon tonluk zehirli Krom atlklannln nasll zararslz hale getirilebilecegi konusu ha/en QozOm
bu mu~ degildir. Kazanll klylsmda geQici olarak etrafl emniyete almml~ bir durumda depolanan
bu atlklar iQin henOz kesin bir QozOm bulunmamaktadlr.

Bern sozle~mesi tavsiye karan ozellikle dikkate almmasl gereken 14 maddeden
olu~maktadlr. A~agldaki Qizelge bu karann iQerigini vermektedir (Cizelge 3.36).
<;izelge 3.36. Bern S6zle~mesi Daimi Komisyonu 95(2002) No'lu Tavsiye Karan

Oneri
Uygulama

A~lklama
Evet Klsmen HaYlr

1. K3 kes'mindeki seralann klyldan • Tazminat odenmesi gerekliginden
uzakla~tlnImasl uYClulanamamIstlr

2. Dolmu§ duragrnrn klyldan ?
uzaklastmlmasl

3. Plastik katl atlklann temizlenmesi • Yeterli degil
4. Karatma (Islk kirliliqi) •
5. Fabrikaca kimyasal madde atlk kontrol •

izlemesi
6. KIYI asrnmasrnrn izlenmesi •
7. Halkrn katlllml ~all§malannrn •

ozendirilmesi
8. Cevre ile i1gili planlama uygulamasl Bilinmiyor
9. K, bolOmOnde ka~ak yaplla§maYI •

onleme
10. Zehirli atlklann uzaklastlnlmasl • -Halen yapllabilirlik raporu yok
11. DOqOn salonunun uzaklastJrllmasl •
12. KazanlJ SIVI atlk antma tesisinin • Kanalizasyon yaplma§amaslnda

kurulmasl ancak antma tesisi yok
13. Kumsalda ka~ak yapllara ~ozOm • Ev sahipleri ta§rndl

getirilmesi I
14. Tanmsal kimyasallann etkisinin • Az da olsa bazl ~abalar var.

azaltllmasl

2003 ylhna degin bu tavsiyeler dogrultusunda epey yol ahndl. Ozellikle de Soda-Krom
fabrikaslnm zehirli atlklan konusunda iyile~meler oldu. Ancak K3 kesimindeki seralann
kaldlrllarak kumsalm iyile~tirilmesinde pek ba~an allnamadl. Dolmu~ duraklan 2003 yilmda da
halen klylda faaliyet gostermekte idi. Ozellikle bu konu pek zor olmasa da yone imin ne kadar
isteksiz oldugunun tipik gostergesidir.

• Sonu~

Ye~n kaplumbagalar kOresel olarak tehlike altmda olan bir tOrqOr. (;ukurova Deltasl ve
yakm Qevresinde Akdeniz havzaslnJn en onemli yuvalama kumsallan bulunmaktadlr.
Akdeniz'de toplam yuvalama say,sl yllda 350-1750 arasmdadlr. Buna gore yllda yuvalayan di~i

kaplumbaga saYlsl 115-580 arasmda tahmin edilmektedir (~ekil 3.50 ve 3.5 . Bu
kaplumbagalann %78'inin be~ kumsalda yuvalamakta oldugu dO~OnOIOrse, bu kumsallardaki
olumsuzluklann ne denli onemli oldugu ortaya Qlkmaktadlr. Akdeniz popu asyonunun %55'inin
Akyatan ve Kazanll'da bulunmasl (;ukurova'nln onemini Qarplcl bir biQimde gostermektedir
(~ekil 3.52). ~ekil 3.53'de ise Chelonia mydas'm Akdeniz'de Yuvalama Kumsallan
gorOlmektedir.
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~ekil 3.50. Yumurtlama
slraslnda bir anne

~ekil 3.51. 55 gun sonra C;lkan
yavrular

Digerleri
22%

Alagadi
6%

Kuzey Klbrls
10%

Akyatan
43%

~ekil 3.52. Akdeniz'de Chelonia mydas'ln Yuvalama Kumsallanna DagllJml
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$ekil3.53 Akdeniz'de Chelonia mydas'ln Yuvalama Kumsallannln Daglliml
Her iki ~ekilden d~ g6rOldOgO gibi Akyatan ve Kazanll, Akdeniz'de Chelonia mydas'ln

yuvaladlgl en 6nemli kumsallardlr ve kendilerinden soma gelenlerden Qok farkh miktarda
kaplumbaga ve yuvalama saYlslna sahiptirler. Bu nedenle bu iki kumsal Ozerinde nizlikle
durulmasl ve etkin bir koruma sisteminin kurulmasl gereklidir.

Chelonia mydas'ln korunmasl iQin a~agldaki 6neriler 6neml'dir.
• C;ukurova Deltasl Biyosfer Rezervinin ilanl, deniz kaplumbagalannln korunmaslna da
6nemli bir katkl saglayacaktlr.
• Akyatan ve Kazanll'da her yll dOzenli bir 'zleme ve koruma Qall~masl yapllmalldlr.
• Kazan 1 kumsah kesinlikle iyile~t'rilmelid·r. Bu Qall~malara K3 kesimine 6ncelik verilerek
ba~lanmalldlr.

• Denizin Kazanh kenti ve Soda-Krom fabrikasl atlk sulan ile kirlenmesi 6nlenmelidir.
• Trol ballkQlllgl kontrol altlna allnmalJdlr.
• Katl atlk, 6zellikle plastiklerin kaynakta 6nlenmesi iQin Qall~llma I, kumsallar plastikten ve
katl atlklardan temizlenmelidir.
• Her tOrlO zarar verici insan faaliyetlerinden kumsal korunmalldlr.
• Ozellikle Akyatan'da yuvalar, dogal dO~manlanndan (C;akal, k6pek, domuz gibi) kafes 1el
ile korunmalldlr

3.3.3.4.2. Nil Kaplumbagalan

Akdeniz Havzaslnda toplam 18 alanda Nil Kaplumbagasl bulundugu kesin olara
bilinmektedir. Bunlann hepsi Dogu Akdeniz b61gesinde olup, bazl alanlar hakklnda Qok az, bazl
alanlar iQin ise mevcut miktarlan da iQeren aynntlll bilgiler vardlr (~ekil 3.54). Buna g6re esas
ya~am alanl Nil Deltasl ile K6ycegiz-Dalyanl arasldlr. Bu klyl kesiminde 6zellikle G6ksu,
Berdan, Seyhan ve Ceyhan en yogun bulunduklan nehirlerdir (Kasparek, 1994). Gramentz
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(1990, 1993) ve Kasparek ve Kinzelbach'a (1991) gore; tOm Akdeniz'de yakla~lk 500'e yakln
ya~ll Nil Kaplumbagasl bulunmaktadlr (Kasparek, 1994).

Nil Kaplumbagalan'nln ya~amlannln bir bolumunu denizde gegirdikleri soylenebilir.
Nehirlerin hlzll aklntllannda kaplumbagalar, denize ta~lndlklan gibi, bir sure orada da
ya~ayabilmektedirler. Hatta esas olarak nehirlerde bulunan populasyonlar arasl degi~imin deniz
uzerinden oldugu slkya izlenmi~tir. Bu da ozellikle genetik yenilenmede 0 emlidir. Nil
Kaplumbagalan Akdeniz'e yakln nehir aglzlannda yogun olarak ya~amaktadlrlar. Bu kesimlerde
ozellikle yaz mevsiminde degi~ik nedenlerle sulann azalmasl sonucunda diger nehirlere deniz
uzerinden geyebilmektedir (Kasparek, 1994). Bu nedenlerle C;ukurova Deltasl'nda birgok kez Nil
Kaplumbagalan denizde ballkgilar taraflndan gorulmu~ hatta yakalanml~tlr. Kasparek ve
Kinzelbach (1991)'a gore; Berdan, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri ile C;ukurova Deltasl, Nil
Kaplumbagalan'nln Turkiye'deki ana yaYIII~ alanlanndan birisini olu~turmaktadlr. Ancak bu
alanda aynntlll gall~malann sonuglan bulunmamaktadlr. Bu amagla C;ukurova Deltasl Biyosfer
Rezervi Life Projesi kapsamlnda Dr. Kasparek yonetiminde bir gall~ma yapllml~tlr. 4-5 Arallk
2002 tarihinde yapllan 1. Deniz Kaplumbagalan Sempozyumu'nda da ozeti sunulan bu gall~ma

a~aglda klsaca ozetlenmi~tir (Kasparek, 2000, Altan ve Kasparek, 2003).

Trionyx triunguis' in Cukurova Deltas 'ndaki Ya§am Ortamlan

• Ceyhan Nehri
Agustos 2000 boyunca yapilan alan ara~tlrmalarda nehir agzlnln yakla~lk 2-3 km

yukanslnda iki buyuk Trionyx triunguis bireyi gozlenmi~tir. Ballkyllar nehrin a~agl kesimlerinde
Nil Kaplumbagalan'nln surekli var olduklannl bildirmi~lerdir. Nehrin ozellikle a~agl havzaslnda,
nehre paralel uzanan kumullarda yuvalama alanlan gorulmu~tOr. Bo~ yumurta kabuklanndan ve
yorede ya~ayan insanlann ifadelerinden, bu kesimin Trionyx'lerce yuvalama alanl olarak duzenli
bir bigimde kullanlldlgl soylenebilir. Yuvalama a!anlan olarak belirlenen bu habitatlar, nehrin
denize dokuldugu yerden (estuar) yakla~lk 3-6 km yukanda ve nehir yataglnln dogu ve kuzey
dogu yonune dogru geni~ledigi kumul alanlardlr.

,
AKDENlz

Turkiye

r.,;u~.uro.3 Deltas.

Illh 1.:111

AI....~<llIl ... r

N"'hrl

~ekiI3.54. Trionyx triunguis'un Dogu Akdeniz'de Yaliiam Alanlan (Kasparek, 1994)
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Yore halkl Nil Kaplumbagalan'nln Ceyhan Nehri'nin eski ve yeni yataglnda da
goruldugOnu bildirmi~lerdir. Ancak ara~tlrma boyunca eski yatakta hie;bir kaplumbagaya
rastlanmaml~tlr. Bu konuda daha aynntlll e;all~malara gerek vardlr.

GorO~Olen bOtOn ballke;J1ar Trionyx'i tanlmaktadlrlar. TOr, ballk aglannl ve tuzaklannl
pare;alayan e;ok yabani bir hayvan olarak bilinmektedir. Bu nedenle Nil Kaplumbagalan ballke;J1ar
taraflndan rastlandlglnda oldOrOlmektedir. Nehrin denize dokOldOgO kesime yakln bir yerde
bOyOk bir 010 Nil Kaplumbagasl bulunmu~tur. Hayvan e;ok fazla zarar gormemesine ragmen,
bogazlnln yanlanndaki klrmlzlya yakln e;izgiler kaplumbaganln aga takllarak boguldugunu
gostermektedir.

Nil Kaplumbagalan'nln Ceyhan Nehrinde en son kayltlan, 1987 ylllnda ikili ve be~1i

bireylerden olu~an gruplann Bebeli KoyO yaklnlannda gozlenmesidir (Kasparek ve Kinzelbach,
1991).

• Karata~ VD 2 Drenaj Kanall
Nil Kaplumbagalan yoredeki ballke;llann gozlemlerine gore dOzenli olarak drenaj

kanallnln yaklnlannda bulunmaktadlr. Kanal boyunca denize degin e;evredeki kumullar,
kaplumbagalar ie;in bOyOk oranda yuvalama imkanl saglamaktadlr. Kanaldan allnan e;amur ve
kumlann kanal boyunca ylgJlmaslndan olu~an yOkseltilerin ale;ak kesimlerinde e;ok saylda
yuvalama olanagl bulmaktad r.

BOyOk bir 010 Trionyx Agustos 2000'de drenaj kanall boyunca sOruklenmi~ ve sonunda
kanalln dogu taraflndaki klYllarda karaya vurmu~tur. Hayvanln olOm nedeni incelenmemi~,

ballke; lar dinamit ballke;lllgl s raslnda kazara oldOgOnu soylemi~lerdir. Diu Nil Kaplumbagalan
daha once de 1987 ve 1988 ylllnda drenaj kanallnln denize dokOldOgLi agzln etraflnda
bulunmu~tur (Kasparek ve Kinzelbach, 1991).

• Tuzla VD 4 Drenaj Kanall
Yore ballke;llanna gore bu kanalda da Nil Kaplumbagalan gorOlmektedir. Trionyx,

kanalln dl~lnda hemen kanal agzl etraflndaki deniz ortamlannda da dOzenli olarak
gorulmektedir. Kanal boyunca e;ok az yuvalama imkanl olmaslna ragmen kaplumbagalann
kanal agzma yakln bir yerde kumsalarda izlenmi~ olmasl, buralarda yuvalama olaslllglnl
arttlrmaktadlr. Dzellikle kanal agzlnln dogu ucunda e;ok iyi yuvalama ko~ullan bulunmakta ve
burasl yorede ya~ayan halk taraflndan bu tOrlerin en e;ok tercih ettigi alan olarak
gosterilmektedir.

Daha once yapllan kaYltlar drenaj kanall agzl etraflnda ve deniz klYlslnda (Tuzla ve
Akyatan civannda) 1965, 1967, 1976, 1987 ve 1988'de gere;ekle~tirilmi~tir (Kasparek ve
Kinzelbach, 1991). Bu kayltlar, 010 bulunmu~ bireylere veya denizdeki izleme sonue;lanna
dayanmaktadIr.

• Seyhan Nehri

Seyhan Nehri Nil Kaplumbagalan ie;in Qukurova Deltasl'nda en onemli akarsudur. Qok
saylda bOyuk birey Agustos 2000'de e;e~itli zamanlarda kaydedilmi~, ballke;J1ar ve yore insanlan
ile yapllan goru~meler ile bu konuda daha fazla bilgi de saglanml~tlr. Bu bilgilere gore Trionyx'in
ana yuvalama alanl, nehrin a~agl yataglnda aglz noktaslndan yakla~lk 1 km yukanda, drenaj
kanall ile Baharll KoyO araslndaki klyl kesimleridir.

Nehrin denize ae;lldlgl kesim Nil Kaplumbagafan'nln yuvalama yapmaslnl saglayabilecek
nitelikte kumlu alanlan ie;erir. Yore halkl burada hem yeti~kin hem de gene; bireyleri slke;a
gordOklerini belirtmi~lerdir. Aynl zamanda nehrin ale;ak kesimlerindeki bire;ok kumlu alanlar da
yuvalama ie;in uygun ko~ullan ic;:ermektedir.

Baharll Koyunun hemen a~ag slnda Seyhan Nehri ile birle~en AO drenaj kanall, Adana
ve e;evresinin endOstriyel ve evsel atlklannl ta~lmaktadlr. Bu kesimde bulunan tavuke;uluk
i~letmelerinin organik atlklarrnln da bulunmasl Nil Kap umbagalarrnln bu atlklarla beslenmesini,
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dolaylslyla ya~amlan iyin uygun bir ortam olu~maslna neden olmaktadlr. Ancak su kirliligi
burada onemli bir sorundur.

Nil Kaplumbagasl'nln Seyhan Nehri'ndeki varlJglnl ilk olarak Gruvel (1981) one
sOrmO~tOr. Tek bireylere ili~kin kayltlar ise 1987 ve 1989 ylllnda verilmi~tir (Kasparek ve
Kinzelbach 1991).

• Berdan Nehri

Nil Kaplumbagalan nehir agzl ve 1-2 km iy kesimlerdeki alanlarda az da olsa
bulunmaktadlr. Nil Kaplumbagalan nehrin Eskikulak KoyO ve Tarsus kumsall araslndaki
koprOden daha iy kesimlerde pek gorOlmemektedir.

Nehrin iki yanl alyak ve kumluk oldugu iyin yok saylda yuvalama olanagl vardlr. Ancak
bu alanlara ula~mak iyin kaplumbagalann klyldaki yogun sazlJk kesimi geymeleri
gerekmektedir.

Nehirdeki bOyOk bir yeti~kin ve nehir agzlna yakln deniz ortamlannda bulunan iki
bireyden soz edilen 1987 Ylllna ait eski kayltlar vardlr (Kasparek ve Kinzelbach, 1991). 1988,
1989 ve 2000 ylllnda Kazanll kumsallnda bulunan 010 Nil Kaplumbagalan da (Kasparek ve
Kinzelbach 1991) bu bolgedeki varhklannl desteklemektedir.

Sonuc; ve Oneriler

Nil kaplumbagasl ender gorOlen, nesli tehlike altlnda ve hakklnda fazla bilgi olmayan bir
kaplumbaga tOrOdOr. Qukurova Deltasl'nda sadece Ceyhan, Seyhan ve Berdan Nehirlerinde
degil, Karata~ ve Tuzla'daki bOyOk drenaj kanallannda da buJunmaktadlr. Bu alanlann
Akdeniz'deki en bOyOk populasyonu olu~turdugu soylenebilir. Sulama amacl ile geymi~te

yapllan drenaj kanallannln Nil kaplumbagasl iyin yeni habitatlann olu~masl ve populasyonun
geli~imi Ozerinde olumlu etkileri olmu~tur. Qukurova'da, ozellikle de Seyhan Nehri'nde ya~ayan

alt populasyon Akdeniz'in en onemlisi olarak kabul edilebilir. Qukurova'daki habitatlar, benzer
~ekilde Dalaman'daki sulak alanlarla birlikte Trionyx'lerin en yogun bulundugu bolgelerdir ($ekil
3.55).

Qukurova Deltasl'nda bu yah~mada Nil Kaplumbagalan'nln gorOldOgO bOtOn alanlarda
potansiyel yuvalama habitatalan vardlr. Uygun yuvalama habitatlan Ceyhan Nehri, Karata~ VD
2 drenaj kanall ve Berdan Nehri boyunca gorOldOgO gibi Seyhan ve Ceyhan'ln klyl kumulan ile
kesi~tigi alanlarda da bulunmaktadlr. Seyhan Nehri ve Tuzla drenaj kanall boyunca yer alan,
potansiyel yuvalama habitatlan yok dar bir kesimdedir ve bu nedenle kaplumbagalann daha yok
nehir aglzlanna yakln kumullan tercih ettikleri soylenebilir. Bu alanlarda bo~ yumurta kabuklan
bulunmu~tur. Aynca yore ballkyllannln ifadesine gore buralarda Nil Kaplumbagalan'n1n dOzenli
olarak yuvaladlklan ve Agustos 2000'de de bunun izlendigi soylenmi~tir.

Qukurova Deltasl'ndaki populasyon Seyhan Nehrinde, AO ve Tuzla VD 4 drenaj kanallna
biti~ik bolgelerde de bulunmu~tur. Seyhan'a ve AO kanallna yOP ve atlklar kan~tlgl iyin sulan
yok kirlidir. Nil Kaplumbagalan ozellikle kanallardan dOzenli olarak organik atlklar ile
beslenmektedirler. Bu atlklar kaplumbagalar iyin yok iyi beslenme ko~ullan saglamaslna
ragmen, a~1rI kirlilik populasyon Ozerinde uzun vadede yok zararll etkiler yaratabilir.

93



>

Berdan Nehrr : •• '.'.
cyha' Nchri : .... : .. .. •••

O.pslzGOHJ ••• , ....~.:' .... "1.

~,,:~.;';.:;:~~i:('·, _... ':.::.:::: :.:: .. ",,:-;, ~.~ s,~~.'."'.•.
::.~ L:lZ~. Tu'nL.I~!"" ':~ . ,...t .> . ~......... ..- ..... : r . :,-.
.. :.':;'; : ;.: .,' . ~ ••••••.-.;.~.... Y 4Dr6n"><nn,,, V020 / .-'"

.... ; ',' " .• " ", '" ky",,,nL"'J,,n,, ~ _"J :.<~~ ":'
, : :' ." .. ':. '.:. '.. ~ ':" ':.

A'. :[}:' .... .~"'" f'~/dW L~ Jn~ , }-' ::;.:; ':

•.~ .• :'>:<": •.... K·:···t>···:::-."..-:.. /;~". >...~ / ../ · ..
-'-' rt';)JIj'X i"ullciu,::i in b~II(Jell"c" Jt: 1r151 1~~ "I ~H· .... • • •••••• \.....1· • .. : ':: : . : . '.' : "

: -.. CIJ!o.llfO'J:l Oelta~l 8IVo.<;ff!f Folp7n"V ~. ,,.. r •• .' " •

~ekil 3.55. Trionyx triunguis'un <;ukurova Deltasl Biyosfer Rezerv';nde Ya~am Ortamfarl

Nil Kaplumbagalan ballkyllar ile adeta yan~maktadlr. Kaplumbagalar Slk Slk ballkyl
ag annl ve tuzaklannl paryalamaktadlrlar, Bu yuzden ballkyllar taraflndan zaman zaman
oldurulmektedirler. Biryok durumda kaplumbagalar aglan paryaladlktan soma kaymaYI
ba~arabilmektedirler, Pek yok ballkylnln belirttigi kaza olumleri, yeti~kin ve yeti~kin adayl
kaplumbagalann yok olmaslnda en onemli etkendir. Deniz kaplumbagalannln Akdeniz'de
ballkyllann faaliyetleri slraslndaki kaza ile olmeleri yok bilinen bir sorundur ve bolgedeki deniz
kaplumbagalan iyin temel tehlike olarak gorulmektedir (Godley ve Ark. 1998), Fakat bu tip
olQmlerin Nil Kaplumbagalan iyin de onemli bir tehdit oldugu daha once bilinmemekteydi.
Ozellikle kontrol dl~1 klylya yakm kesimlerde yapllan trol ballkylllgl Nil Kaplumbagasl
populasyonu iyin de en buyuk tehdit olarak tanlmlanmaktadlr. C;ok saylda Nil Kaplumbagasl kl~1

denizlerde de geyirmekte ve bu donem boyunca pek yok trol teknesi faaliyette olup kaplumbaga
populasyonuna yok ciddi zararlar vermektedir,

Bir Kaplumbaga Koruma Planl uyannca ballk avclllglnda kaplumbagalann zarar
gormemesini saglayan caydlrtcl "Sea Turtle Excluder Device TED" sisteminin kullanllmasl
zorunlulugu, en azrndan kaplumbaga habitatlannda yall~an tekneler iyin yasal olarak getirilerek
kaplumbaga olumleri engellenebilir, Amerika'da aylk sulannda yengey teknelerinin kaplumbaga
olUmlerine neden olmasl ile TED kullanlmlna yasal zorunluluk getirmi~tir. Bu yall~malar sonucu
deniz kaplumbagalannln olum oranmda azalmalar saglanml~tlr (Seidel ve McVea, 1981). Bu
veya buna benzer yontemler Akdeniz'de de uygulanabilir,

Nil Kaplumbagalan'nln ya~amlan ve ya~am alanlannln onemli derecede tehlike altlnda
olmasl nedeni ile bu kaplumbagalann ya~amlannln onemli bir bolUmunO denizde de
geyirdiklerini goz onunde tutarak, Turkiye ulusal deniz kaplumbagalan programlannda Nil
Kaplumbagalan'na yer verilmesi ve bunlann deniz kaplumbagalan yall~malan iyinde
degerlendirilmesi yararll olacaktlr. Boylece habitat ve populasyonlan konusunda eksik bilimsel
bilgiler tamamlanacagl gibi, korunmalan iyin de somut stratejiler geli~tirilebilecektir.

3.3.3.4.3. Diger Siiriingenler

Turkiye Herpetofauna baklmmdan yok zengindir. Yakla~lk 90 tOrle anllan grup iyinde,
C;ukurova Deltasl Biyosfer Rezerv alanlnln karasal ve sucul ekosistemlerini tercih eden farkll
Wrier de bulunmaktadlr, Ekolojik degi~imlerin belirlenmesi ve kirliligin saptanmasl baklmlndan
onemli gosterge olan tOrlerin ya~am ortamlan da gun geytikye insan basklsl nedeniyle
azalmaktadI r.
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<;ukurova Deltasl'nl temsil edecek bigimde Akyatan lagQnQ ve yakln c;:evresinde 2002
ylllnda yapllan alan gall~malan ile Herpetofauna Wrlerinin biyotoplara bagll ya~am ortamlan
ara~tlrllml~tlr. LiteraWr taramalar ile desteklenecek bigimde Wrlerin farklr ekolojik istekleri ve
ozellikleri belirlenmi~tir. Cizelge 3.37'de <;ukurova Deltasl Akyatan ve yakln gevresinde daha
once bulunmu~ Herpetofauna Wrleri ile 2002 yllrnda alan yall~malan slraslnda rastlama
durumlan verilmi~tir.

Cizelge 3.37. C;ukurova Deltasl Biyosfer Rezervi Herpetofauna Turleri ( Hoffmann,2003)

Famllya Daha Once Bulunmu!j Tiirler 2002 Ylhnda G6riilen Tiirler

Caretta caretta x
Chelonia mvdas x

Trionychidae Trionyx triunguis
Emydidae Emvs orbicularis x
BataQuridae Mauremvs caspica x
Testudinidae Testudo graeca x
Agamidae Laudakia stellio (Aaama stellio;Stellio stellio) x

Aaamaaaama
Chamaeleontidae Chameleo chameleo x
Boidae Eryx jaculus
Viperidae Vipera spec.

Vipera lebetina
Colubridae Natrix tessellata

Malpolon monspessulanus
Coluber ju.qularis x
Coluber viridiflavus
Coluber rubiceps
Coluber najadum
Telescopus fallax I
Eirenis modestus

Gekkonidae Tarentola mauritanica I
Cyrtopodion (Cyrtodactylus) kotschyi
Hemidactvlus turcicus

Scincidae Chalcides ocellatus x
Mabuya vittata
Mabuva aurata
Ablepharus kitaibellii
Eumeces schneideri

Lacertidae Ophisops elegans x
Lacerta danfordi
Lacerta pamphvlica

Tvphlopidae Typhlops vermicularis
AnQuidae Anquis fraailis
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