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Sizin de bahçenizde tropik
bir bitkiniz, yüksek paralar
karfl›l›¤› ald›¤›n›z egzotik bir
hayvan›n›z var m›? Bu
misafirler sizin belirledi¤iniz
s›n›rlar içerisinde yaflamaya
devam etti¤i sürece hem siz
mutlusunuz hem de onlar.
Peki, onlar› bu s›n›rlar›n
d›fl›na ç›kard›¤›n›z anda neler

olabilece¤ini hiç düflündünüz
mü? 
Birkaç soru daha soral›m...
Papa¤anlar›n tropik
iklimlerde yaflayan hayvanlar
oldu¤unu biliyoruz. Otobüs
dura¤›nda beklerken, bir
anda yak›n›n›za yavrular›yla
birlikte bir yeflil papa¤an
konuverse flafl›r›r m›yd›n›z?

Ya size art›k ‹stanbul’da ya
da Antalya’da do¤al olarak
yaflayan papa¤anlar›m›z
oldu¤unu söylesek? Ya da,
Ege ve Akdeniz
sahillerimizde ad›m bafl›
rastlayabilece¤imiz sapsar›
salk›m çiçekli akasya
a¤açlar›n›n asl›nda ülkemize
ait türler olmad›¤›n›?
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Araflt›rmac›lar›n fianl›urfa’da
bir M›s›r Kobras› buldu¤unu
duymufl muydunuz? Nereden
geliyor bu yabanc› türler? 
Biyolojik yaflam›, do¤al
ekosistemleri tehdit eden
birçok neden var. Bilim
insanlar›na göre en büyük
tehdit, yaflam alan› kayb›.
‹nsanlar›n çok h›zl› yay›l›fl
göstermeleri, devaml› yeni
yerleri keflfetmeleri, do¤al
ekosistemin içinde yerleflim
yerleri kurmalar› yaflam alan›
kayb›n›n nedenleri. Do¤al
ekosistemler için bundan

sonraki en büyük
tehlikeninse istilac› türler
oldu¤u söyleniyor. Art›k her
türlü ekosistem için tehlike
haline gelen bu durum, bilim
insanlar›n› da oldukça
endiflelendiriyor. ‹stilac›
türler olarak kabul edilen
canl›lar, hem karalarda hem
de denizlerde etkililer.
Asl›nda tüm türler, içgüdüsel
olarak yeni alanlara yay›lma
davran›fl› gösteriyorlar. Bu,
türlerinin devam›n› garanti
alt›na almak için gelifltirilmifl
olan ve milyonlarca y›l süren
do¤al bir ak›fl. Ekosistemdeki
de¤iflmeler, bu flekilde uzun
süre içine yay›ld›¤›nda,
dengeler de¤iflirken y›k›c›
etkiler oluflmuyor. Do¤al bir
ekosistemde türler aras›nda
bir denge bulunuyor. Bir
türün populasyonu art›nca,
onunla beslenen avc›lar›n da
populasyonu art›yor ve türün
kendisi bu flekilde
dengeleniyor. Türlerin
populasyonlar›nda görülen
art›fllar›n dengeli bir orana
döndürülmesinde rol alan
di¤er bir olas› etken de,
besin azl›¤›n›n ortaya
ç›kmas›. Egzotik türlerse,
ekosistemdeki bu dengeye
ani bir müdahale anlam›na
geliyor. S›kl›kla yal›t›lm›fl ya
da kontrollü küçük alanlarda
bulunan, hatta bazen
varl›klar› göze bile
çarpmayan bu türler, belirli
bir uyum sürecinden sonra

uygun say›lara ulaflabilirlerse,
ortamda bask›n hale
geçebiliyorlar. Bunun bir
nedeni de, girifl yapt›klar› bu
ortamlarda karfl›laflacaklar›
do¤al düflmanlar›n›n olmay›fl›.
Yeterli besin de bulabilmeleri
durumunda, ekosistemdeki
yerli türler üzerinde ciddi bir
tehdit oluflturabiliyorlar.
Hani s›kça duyuyoruz ya
“do¤an›n dengesi”, “türlerin
etkileflimi” ya da “do¤al
zenginliklerimiz” gibi
deyiflleri; iflte bu say›m›zda
bu deyifllerin biraz derinli¤ine
inelim istedik. Ülkemize girifl
yapan yabanc› canl› türlerine
biyologlar›n gözünden
bakal›m, bu türlerin
s›n›rlar›m›zdan ne flekilde
girdiklerini ö¤renelim ve söz
konusu girifllerin uzun vadeli
etkilerinin neler olabilece¤i
konusunda fikir sahibi olal›m
dedik. Bu amaçla da, her
canl› grubu için konunun
uzmanlar›yla görüfltük ve
sizlerle paylaflmak için güzel
bir dosya haz›rlad›k.
Bu ayr›nt›l› çal›flmam›z
süresince sa¤lad›klar› yaz›l›
kaynaklarla ve yorumlar›yla
bizlere yard›mc› olan tüm
de¤erli akademisyenlerimize,
araflt›rmac›lar›m›za ve enstitü
çal›flanlar›m›za en içten
teflekkürlerimizi sunmay› bir
borç biliriz.

Deniz Candafl, 

Bülent Gözcelio¤lu
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Belirli yeryüzü oluflumlar›yla s›n›r-

lanm›fl olan her bölgenin, kendine öz-

gü bir canl› çeflitlili¤i bulunuyor. Can-

l›lar›n öyküsü, ilk ortaya ç›kt›klar›

co¤rafyalardan bafll›yor ve arad›klar›

ortam koflullar›n› bulabildikleri nokta-

lara yay›l›fllar›yla devam ediyor. Yer-

lefltikleri yeni co¤rafyalara

uyum yapabilen canl›lar, bu

alanlara yerleflerek oralarda

üremeye bafll›yorlar. Söz ko-

nusu koflullar› bulamayanlar-

sa aray›fla devam ediyor. Ön-

lerinde 3 seçenek var: Yeni

co¤rafyalara yolculu¤a de-

vam etmek, hoflgörü s›n›rlar›-

n› esneterek bulunduklar›

co¤rafyalara uyum sa¤lamaya

çal›flmak ya da soylar›n› za-

mana yenik b›rakmak.

Biyologlar, bu flart-

lar› sa¤layacak flekil-

de belirli alanlarda

yaflayan hayvan tür-

lerinin toplam›na

fauna, bitki ve mikro-

organizma türlerine

de flora ad›n› veri-

yorlar.

Dünya üzerindeki

her ülkenin, iklim ve

co¤rafya koflullar›na

uyum gösteren bir

do¤al faunas› ve flo-

ras› var. Türkiye’mi-

zin de... Ancak, son elli y›ld›r ülkemiz

s›n›rlar› içinde do¤al olarak yay›l›fl

göstermeyen çok say›da canl› türüne

rastl›yoruz. Bu yabanc› tür yay›l›fl›n›n

nedenleri aras›nda belki de ilk akla

gelen, insan tafl›mac›l›¤›yla birlikte ti-

cari ya da peyzaj amaçl› olarak d›fl ül-

kelerden ülkemize canl› türlerinin ge-

tirilmesi. ‹nsan ve mal tafl›mac›l›¤›,

bazen de davetsiz misafirlere arac›l›k

ediyor. Kamyon kasalar›, gemilerin

balast sular› ya da ithal edilen tan›d›k

tohumlar, beraberlerinde çeflitli canl›

türlerini de getirebiliyor.

Co¤rafi s›n›rlar›n do¤al ya da do¤al

olmayan nedenlerden ötürü ortadan

kalkmas›, ülkemiz faunas›na yabanc›

türlerin girmesinin bir di¤er nedeni.

Do¤al çevrenin bozulmas› da, s›kl›kla

yerli türlerin yay›l›fllar› üzerinde olum-

suz etki göstermesi nedeniyle, dolayl›

olarak istilac› türlerin yay›lmas›n› h›z-

land›r›yor. 

Söz türlere ve yay›l›fllar›na gelmifl-

ken, baz› kavramlar› aç›klamakta ya-

rar var.

Bir co¤rafi bölgeye insan eliyle ge-

tirilmemifl, yeteri kadar uzun zaman-

d›r o bölgeyi yurt edinmifl, anlaml› ra-

kamlarla ifade edilebilecek bir yay›l›fl

gösteren, söz konusu s›n›rlar içerisin-

de üreyen ve yaflam döngüsünün bü-

yük ço¤unlu¤unu bu s›n›rlar içerisin-

de geçiren canl›lar, bölgenin “yerli

türleri” olarak adland›r›l›yor. Yerli tür-

ler aras›nda dünyada yaln›zca o bölge-

de bulunan türlerse “endemik” ad›n›

al›yor.

Bunlar›n d›fl›nda kalan, normalde

baflka bir co¤rafi bölgede do-

¤al yay›l›fl gösteren, istemli

ya da istemsiz olarak yeni

bir bölgeye gelen ya da geti-

rilen türlere de genel olarak

“egzotik türler” deniyor.

Türlerin istemli olarak fark-

l› bir bölgeye getirilmesi, ge-

tirilme amac›na göre farkl›

adlar alabiliyor. Ancak, gelifl

flekli ne olursa olsun, e¤er

bir egzotik tür yeni yaflama

alan›nda çevresel, ekono-

mik ya da sa¤l›ksal bir teh-

dit oluflturma potansiyeli ta-

fl›yorsa, “istilac› tür” olarak tan›mla-

n›yor.

Canl›lar, uzun zamand›r bulun-

duklar› yaflama alanlar›nda avlar›,

avc›lar›, konak canl›lar› ya da kendi-

lerine zarar veren di¤er canl›larla

belirli bir dengeye eriflmifl halde,

uyum içinde yafl›yorlar. Egzotik tür-

lerin bir anda bu dengenin bir parça-

s› haline gelme olas›l›¤›ysa, son de-

rece düflük. Tesadüf eseri yeni bir

co¤rafyaya geçen bir türü

bekleyen iki olas› senaryo

var. Birincisi türün uygun

yaflama koflullar›, besin ya

da efl bulamamas› nedeniy-

le yay›l›fl gösterememesi,

ikincisiyse uygun koflullar›

bulmalar› ve “misafir” ol-

duklar› bölgelerde do¤al

avc›lar›n›n da olmamas›

nedeniyle kolay ve h›zl› bir

flekilde yay›l›fl göstermeye

bafllamalar›. Bu ikinci ola-

s› senaryo, en basitinden,

yerli türlerin yaflama or-

tamlar›na ve besin olanaklar›na ani ve

beklenmedik bir ortak ç›kmas› anlam›-

na geliyor. 

Ekoloji (çevrebilim), bir canl›n›n ya-

flad›¤› ortamdaki rolünü “nifl” olarak

adland›r›yor. Nifl (kovuk), bir türün
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besin zincirinde bulun-

du¤u yeri, bir arada ya-

flad›¤› canl›larla aras›n-

daki tüm iliflkileri, k›saca

türün adresini tan›ml›-

yor. Bu öngörünün deva-

m› olarak da, belirli bir

co¤rafyada ayn› nifle sa-

hip birden fazla türün

bulunamayaca¤› kabul

ediliyor. Do¤al olarak,

egzotik türlerin yerli tür-

lerin nifllerine ortak ol-

ma olas›l›¤› bulunuyor.

Egzotik türün hoflgörü

s›n›rlar›n›n yüksek olma-

s›ysa, bölgedeki yerli tür-

lere mutlak bir üstünlük

sa¤lamas› ve bu kez onlar›n yaflama

flans›n› tehlikeye sokmas› demek. Bu

da, uzun vadede tür çeflitlili¤i için cid-

di bir tehdit. Bu tehditten pay›n› ilk

alacak olanlarsa, hoflgörü s›n›rlar› son

derece dar olan endemiklerle, IUCN

taraf›ndan hassas ve tehlike alt›nda

olarak s›n›fland›r›lan türler.

Yerli türlerimizin karfl› karfl›ya kal-

d›¤› bir di¤er tehlike de, ›rklar›n safl›-

¤›n›n yitirilmesi. Özellikle ticari aç›-

dan önem tafl›yan türler ya da ende-

mikler, egzotik ›rklarla melezleflmeleri

durumunda saf ›rk özelliklerini ve

bunlara ba¤l› olan de¤erlerini de yiti-

rebiliyorlar.

Ve son olarak, egzotik türlerle bir-

likte gelen hastal›klar var. Her

co¤rafyan›n kendine özgü bir

mikroorganizma floras› bulu-

nuyor. Yerli türlerin ba¤›fl›k oldu¤u

bu do¤al flora elemanlar›, yabanc› tür-

lerde hastal›k yap›c› (patojen) özellik

gösterebiliyor. Ayn› durum, d›flar›dan

gelen türler için de geçerli. Bir egzo-

tik tür, s›kl›kla beraberinde egzotik

mikroorganizmalar› da getiriyor ve

bunlar yerli türlerde çeflitli yeni hasta-

l›klar›n ç›kmas›na neden olabiliyor.

Peki, flimdiye kadar kötüleyip dur-

du¤umuz egzotik türlerin hiç mi yara-

r› yok? Tabii ki var. Herhangi bir ne-

denden ötürü bölgedeki besin a¤›nda

meydana gelmifl olan bir aç›k, egzotik

bir tür taraf›ndan kapat›labilir. Baz›

türler, daha kaliteli gen havuz-

lar›na sahip egzotik ›rklarca

zenginlefltirilebilir. Ya da çe-

flitli co¤rafi s›n›rlamalar ne-

deniyle tek bir bölgeye k›s›-

l›p kalm›fl bir türün, uygun

baflka bir alanda daha ço¤al-

mas› ve dünya çap›ndaki nü-

fusunun artmas› sa¤lanabilir.

Hatta, bir bölgede soyu tü-

kenmifl olan bir tür, bölgeye

yeniden getirilerek burada

ço¤alt›labilir. Tabii ki bu say-

d›klar›m›z, kontrollü yap›l-

mas› gereken çal›flmalar. Bu

tarz çal›flmalar yap›lmadan

önce gerekli incelemelerin ve

yorumlar›n yap›lmas›, belirli önlemle-

rin al›nmas› ve istenmeyen sonuçlar›

engelleyebilmek için sürecin izlenmesi

gerekiyor.

Deniz Cardafl
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Endemik türler söz konusu oldu-
¤unda da, Türkiye dünyan›n önde ge-
len ülkelerinden biri. Co¤rafi konumu
nedeniyle ülkemiz Asya, Avrupa ve Af-
rika k›talar›n› ba¤layan co¤rafi geçit-
lerin ve göç yollar›n›n tam ortas›nda
bulunuyor. Jeolojik süreçler boyunca
yay›l›fl yollar› ülkemiz üzerinden ge-

çen türler, uygun bulduklar› alan-
lara yerleflmifller ve buralarda yerel po-
pulasyonlar oluflturmufllar. Co¤rafi s›-
n›rlamalar nedeniyle belirli küçük alan-
lara s›k›flan türler de, zaman içinde
kendi gen havuzlar›n› oluflturarak di¤er
türlerden kendilerini ay›rm›fllar. Ende-
mikler de, bu flekilde ortaya ç›kan tür-
ler aras›ndan dünyada yaln›zca belirli
alanlarda yay›l›fl gösterebilenler. Ülke-
mizin da¤lar, göller ve nehirler yönün-
den zengin oluflu, kapal› co¤rafi alan-
lar oluflturmalar› nedeniyle, endemik
türlerin ortaya ç›kmas›nda büyük rol
sahibi.  

Kum zamba¤› (Pancratium maritimum), ülkemizde
de yay›l›fl gösteren bir Akdeniz endemi¤i.

Lythrum salicaria, kimilerine göre ola¤anüstü gü-
zellikte bir bitki. Ancak bu güzellik, ayn› zamanda
son derece amans›z bir istilac› tür. Özellikle gü-

nefllik sulakalanlarda genifl yay›l›fl gösterebilen bu
bitki, alandaki di¤er bitkilere k›sa zamanda üstün

geliyor.

Türkiye Neden

Endemik 

Zengini?
.

DE TÜR YAYILIfiI
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OLUR MU?
Omurgas›z gruplar›n›n çal›fl›lmas›,

hem sucul hem de karasal faunalarda

her zaman zor. Çok yüksek olan tür

çeflitlilikleri, gözlem zorlu¤u ve yük-

sek yay›l›fl yetenekleri, bu zorluklar›n

nedenleri aras›nda en baflta gelenler.

Omurgas›z gruplar›n›n en baflar›l›lar›n-

dan biri olan böcekler de, bu çal›flma

zorlu¤undan paylar›na düfleni alm›fl

durumda. Dolay›s›yla, ülkemizde-

ki egzotik böcek türleri konu-

sunda ayr›nt›l› bir çal›flma yok.

Hatta, s›n›r komflumuz olan ül-

kelerde de bu tarz yay›l›fl çal›fl-

malar› bulunmuyor. 

Akla belki de ilk gelen “istila-

c› çekirgeler”. Ancak bu çekirge-

ler, ekinlere verdikleri büyük za-

rarlara karfl›n, ekolojik anlamda

istilac› tür say›lm›yorlar. Hacet-

tepe Üniversitesi Biyoloji Bölü-

mü’nden Yrd. Doç. Dr. A.Murat

Aytekin, bu durumu bizlere flöyle aç›k-

l›yor:

“Söz konusu türün ülkemize gelifli,

normal iklim koflullar› nedeniyle ger-

çeklefliyor. Bunlar k›sa süreli ve sert

geçifller. Bu flekilde rüzgarlar ak›mla-

r›yla baflka ülkelere de geçebilen çekir-

geler, geçifl yapt›klar› bölgelerde kal-

m›yorlar.” Bu nedenle egzotik ya da is-

tilac› tür olarak kabul edilmeyen çekir-

gelerin, otlaklar›n artmas› durumunda

kal›c› geçifller yapabilece¤ine dikkat

çeken Aytekin, GAP kapsam›ndaki böl-

gelerdeki baraj yap›m çal›flmalar›n›n

iklim de¤iflikliklerine neden olaca¤›n›

ve bundan sonra bölgeye yeni türlerin

gelebilece¤ini belirtiyor. 

Ayn› durumun Artvin bölgesi için

de geçerli oldu¤unu söyleyen Ay-

tekin, baz› zarkanatl› türler için

geçifl alan› olan bu bölgeye, baraj

yap›mlar› sonras›nda yeni türle-

rin gelebilece¤ini söylüyor. Baraj

yap›m çal›flmalar› öncesinde ve s›-

ras›nda uzman görüfllerinin al›-

n›p al›nmad›¤› sorumuza verdi¤i

yan›tsa üzücü: “Ne yaz›k ki bu ça-

l›flmalarda biyolog ya da ziraat

mühendisleri çal›flt›r›lm›yor”.

D e n i z  C a n d a fl

‹stilac› çekirge (Schistocerca gregaria)

Egzotik türlerin dünyan›n çeflit-

li bölgelerinde farkl› öyküleri var.

Örne¤in, Prag’da bulunan bir do-

¤al parkta geç fark edilen bir istila-

c› türün varl›¤›, geçti¤imiz y›llarda

park yetkililerine zor anlar yaflatt›.

Bölgede 100 y›l öncesine kadar

kayd› olmayan bir camgüzeli türü-

nün (Impatiens parviflora) bir anda

do¤al parka gelerek bütün yüzeyi

kaplamas› ve do¤al bitkileri yok et-

meye bafllamas›, istilac› türlerin ne

denli “ars›z” bir hale gelebileceklerinin

ibret al›nmas› gereken bir örne¤i.

Californiya’n›n kaplan semenderleri

de, bölgeye sonradan girifl yapm›fl bir di-

¤er kaplan semenderi türünün tehdidi

alt›nda. Bal›k yemi olarak kullan›lan lar-

valar›ndan hayatta kalanlar› arac›l›¤›yla

üredi¤i düflünülen Ambystoma tigrinum

türü kaplan semenderi, bölgenin ende-

mik semenderi (Ambystoma californien-

se) üzerinde ciddi bir ekolojik bask›

oluflturuyor. Besin ve yaflama ortam›na

bir anda beklenmedik bir ortak ç›kan

endemik kaplan semenderinin türü, di-

¤er semenderle melezleflme nedeniyle

de tehlike alt›nda. Bölgede bal›k yemi

olarak kaplan semenderi larvala-

r›n›n sat›lmas› durduruldu. 

1957 y›l›nda, daha nitelikli

bir ›rk yaratabilmek için Avru-

pa ve Afrika bal ar›lar›n› melez-

leyen bir biyolo¤un deneme ko-

vanlar›ndan kaçan ar›lar, Ame-

rika’y› kuzeye do¤ru istila et-

meye bafllad›. fiu anda Arjan-

tin’de ve ABD’nin çeflitli eyalet-

lerinde görülen bu melez ar›lar,

bu bölgelerde bulunan yerel ar›-

lar üzerinde y›k›c› bir etki yap›yor. Di-

¤er ar› türlerinin kovanlar›n› ele geçir-

meleri nedeniyle “suikastçi ar›lar” ola-

rak da adland›r›lan bu tür, ekinlerin

tozlaflmalar›n›n kontrolünde de büyük

sorun yarat›yor.

D e n i z  C a n d a fl

DAVETS‹ZLER‹N 

DÜNYA TURU
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Davetsiz misafir denen egzotik tür-

ler denizlerde de yayg›n olarak bulu-

nuyor. Denizel egzotik türler bir or-

tamdan baflka bir ortama de¤iflik yol-

larla girerler. Akvaryumculuk, denizel

ulafl›m, bal›kç›l›k ve yetifltiricilik etkin-

likleri, bilimsel araflt›rma etkinlikleri,

co¤rafik bariyerlerin insan taraf›ndan

ortadan kald›r›lmas› (Süveyfl Kanal›)

gibi. Bunlar›n içinde en yayg›n olan›,

gemilerin balast sular›yla tafl›n›m. Ba-

last suyu, gemilerin boflken dengeleri-

ni sa¤lamak için, alt k›s›mlar›nda bu-

lunan balast tanklar›na ald›klar› su.

Büyük gemiler herhangi bir limandan

ald›klar› suyu, çok uzak mesafelere ta-

fl›rlar. Böylece, bu su içinde birçok

canl› tek bafllar›na yapamayacaklar›

bir yolculuk yaparak bir yerden bir ye-

re tafl›nm›fl olurlar. Bu yolla tafl›n›m o

kadar fazla ve yayg›n ki, Japonya’dan

Amerika’ya giden bir geminin balast

suyunda yap›lan bir incelemede 367

tür belirlenmifl. Dünya denizlerinde

her gün yer de¤ifltiren tür say›s›n›n da

3000 civar›nda oldu¤unu tahmin edili-

yor. Bu nedenle do¤al ekosistemlere

yabanc› tür girifli kaç›n›lmaz oluyor.

Bunun yan›nda baz› canl›lar da gemi-

lerin karinalar›na tutunur ve onlar da

çok uzak mesafelere gidebilirler. Her

iki durumda da tafl›nan bu canl›lar›n

büyük k›sm› ya tafl›nma s›ras›nda ya

da ulaflt›klar› denizde ölür. Yaflamay›

baflarabilen türlerse, egzotik türler

olarak yaflamlar›n› devam ettirirler.

Gemi karinalar›yla birlikte tafl›n›m, ge-

miyle yolculu¤un bafllad›¤› zamanlar-

dan bu yana devam eden bir fley. Baz›

türler o kadar çok yere yay›lm›fllar ki,

art›k egzotik olarak kabul edilmiyor-

lar. Yetifltiricilik yoluyla tafl›n›m, yetifl-

tiricili¤i yap›lan türün deniz ortam›na

yanl›fll›kla b›rak›lmas› sonucu gerçek-

leflir. Birçok deniz yosunu türü bu bi-

çimde tafl›nm›fl. Benzer biçimde tafl›-

n›m bilimsel araflt›rma etkinlikleriyle

de olabilir. Üzerinde çal›fl›lan yabanc›

bir türün kazayla denize b›rak›lmas›

sonucu egzotik tafl›n›m gerçekleflebi-

lir. Bir baflka tafl›n›m da akvaryum et-

kinlikleri sonucu gerçekleflebilir. De-

niz akvaryumu için sat›fl› yap›lan bir-

çok tropikal tür, denizler için büyük

bir tehlike oluflturur. Bunun en iyi ör-

ne¤i katil yosun olarak bilinen Cauler-

pa taxifolia. Katil yosun, akvaryum

için güzel ve kolay yaflat›labilir bir tür.

Bu tropik yosun 1980’lerde Alman-

ya’daki deniz akvaryumlar› için getiril-

di. Buradan da Monaco’daki (Fransa)

bir baflka deniz akvaryumuna tafl›nd›.

1984’te akvaryumun deflarj suyuyla

Akdeniz’e kar›flt›. ‹lk görüldü¤ünde 1

m2’lik bir alan› kapl›yordu. Bu arada

yosuna herhangi bir fley yap›lmad›.

Çünkü katil yosun o tarihe kadar yay›-

l›mc› bir özellik göstermiyordu. Katil

yosun, 6 y›l boyunca uyum süreci ge-

çirdi. 1990’lar›n bafl›ndan itibaren ya-

y›l›m›n› h›zla art›rmaya bafllad›. Önce

Fransa sahillerinde daha sonra da Ba-

t› Akdeniz’de birçok ülkede yay›lmaya

bafllad›. Katil yosun, do¤al ortam›nda

böyle bir etki yapm›yor. Akdeniz’de y›-

k›c› etkiler yapmas›n›n nedeni, bilima-

damlar›na göre, türün geçirdi¤i akvar-

yum süreci. Akvaryumda genetik yap›-

s› de¤iflen ve çok daha güçlü hale ge-

len katil yosun, tekrar denize döndü-

¤ünde çok daha güçlü bir haldeydi.

‹lk y›llar›nda do¤al düflman› da olma-

d›¤›ndan giderek büyüdü ve bugün
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DEN‹ZLERimizdeki

istilac›lar

Katil yosunun da¤›l›m›

Külah bal›¤› (fistularia commersonii)
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Akdeniz ekosistemini tehdit eder hale

geldi. Gemilerin çapalar›nda bile ko-

layca bir yerden bir yere gidebilen ka-

til yosun, 2000 y›l›nda Kaliforniya

(ABD) k›y›lar›nda görüldü. Genetik ça-

l›flmalar yap›ld›¤›nda bu yosunun Ak-

deniz’den geldi¤i saptand›. Akde-

niz’de yapt›¤› etkiyi bilen bilimadamla-

r›, bu yosunu k›y›lardan temizlemeye

bafllad›lar. Çok pahal›ya gelmesine

karfl›n k›y›lar›n› iki y›l içinde katil yo-

sundan tamamen temizlediler. fiu ana

kadar Türkiye k›y›lar›nda

herhangi bir noktada ka-

til yosun görülmüyor.

Ancak, k›y›lar›m›z bu ko-

nuda ciddi bir tehdit al-

t›nda. 1 mm’lik bir k›s-

m›ndan bile çok büyük

koloni oluflturabilen katil

yosun, Fransa’dan k›y›la-

r›m›za gelen herhangi bir

gemi çapas›nda olabilir. 

Co¤rafik bariyerlerin

yapay olarak kald›r›lma-

s›yla oluflan egzotik tür

girifline örnekse, Süveyfl

kanal›. 1869‘da bu kanal›n aç›lmas›yla

tropik bir deniz olan K›z›ldeniz, dola-

y›s›yla da Hint Okyanusu’yla, Akdeniz

aras›nda bir ba¤lant› da sa¤lanm›fl ol-

du. Ba¤lant›dan sonra uzun bir süre

tür geçiflleri olmad›. Ancak, 1900’lü

y›llardan itibaren K›z›ldeniz kökenli

canl›lar yavafl yavafl Akdeniz’e girme-

ye bafllad›. Özellikle son zamanlarda

bu giriflte çok art›fl görülmeye bafllan-

d›. Bilimadamlar›na göre bu tür girifli

giderek artacak; belki de bir süre son-

ra Akdeniz’in büyük bir k›sm› K›z›lde-

niz kökenli canl›lardan oluflacak.

Bugün ‹skenderun Körfez’inde her-

hangi bir trol a¤›nda ç›kan bal›¤›n %

80’ini K›z›ldeniz kökenli türler olufl-

turuyor. Katil yosuna benzer bir tür

olan ve terörist yosun olarak adlan-

d›r›lan Caulerpa racemosa, k›y›lar›-

m›za K›z›ldeniz’den geldi. Katil yo-

sun kadar etki yapmasa da, belli böl-

gelerde h›zla yay›lan terörist yosun,

2000’li y›llarda Kafl, Bodrum gibi

yerlerde h›zla yay›lmas›na karfl›n,

flimdilerde o kadar yayg›n de¤il. Hat-

ta ço¤u yerde görülmüyor. K›z›lde-

niz’den tür giriflleri, biyoloçeflitlili¤i

art›r›yor. Tür say›s›n›n artmas›na

karfl›n bilimadamlar›, K›z›ldeniz kö-

kenli türlerinin yaratt›¤›

etkiyi olumlu bulmu-

yorlar. Çünkü, K›z›l-

deniz kökenli türler

daha mücadeleci ol-

duklar›ndan, yerli tür-

ler üzerinde bask› ya-

rat›rlar ve yerli türle-

rin bulunduklar› böl-

geden yavafl yavafl

uzaklaflmas›n› sa¤lar-

lar. Buna karfl› yap›la-

bilecek bir fley de yok.

fiimdilik yap›lan, yal-

n›zca türlerin kay›t

edilmesi ve yeni ortamlar›ndaki dav-

ran›fllar›n›n izlenmesi. 

Karadeniz ve Marmara Deni-

zi’ndeyse egzotik türler oldukça et-

kin. Gemiler arac›l›¤›yla gelen egzo-

tik türler, ortada düflman da olma-

y›nca h›zla üreyerek yeni alanlarda

istilac› duruma geçerler. ‹stilac› du-

ruma geçebilmeleri için, egzotik tü-

rün baz› özelliklerinin de olmas› ge-

rekir. Her fleyden önce türün ekolo-

jik tolerans›n›n (çok de¤iflik koflul-

larda yaflayabilme) yüksek olmas›,

geldi¤i ortam›n biyolo-

jik çeflitlili¤inin az ol-

mas› gibi. Bu anlamda

Karadeniz ve Marma-

ra Denizi, egzotik tür-

ler için oldukça uy-

gun. Her iki denizde

de tür say›s›n›n az ol-

mamas›na karfl›n,

hamsi, midye gibi baz›

türlerin populasyon

yo¤unlu¤u çok fazla.

Bu, bol miktarda be-

sin demek. 
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Katil yosunun yerli türlerin yaflam alan› üzerindeki etkisi

Deniz salyangozlar› ve midyeler

Egzotik  bir karides

K›z›ldeniz’den gelen bir deniz tavflan› türü

egzotikek+  5/27/05  11:35 AM  Page 8



Örnek verecek olursak,

1946 y›l›nda ilk kayd› veri-

len deniz salyangozu (Ra-

pana thomasiana) bugün

birçok yerde bol miktarda

görülüyor. Normalde Japon

Denizi aç›klar›nda bulunan

bu türün gemiler arac›l›¤›y-

la Karadeniz’e geldi¤i dü-

flünülüyor. Bunlar, midye-

lerle beslendi¤inden, midye

populasyonlar› üzerinde

olumsuz etkiler yap›yorlar.

Bu durumun ne kadar de-

vam edece¤i de bilinmiyor.

Bu türden yararlanma yolu-

na da gidilmiyor de¤il. Baz›

ülkelerde yendi¤inden, av-

c›l›¤› da yap›l›yor. Avc›l›k,

hem midye populasyonunu

rahatlat›yor, hem de ekono-

mik kazanç sa¤l›yor. Bunun

yan›nda, ekonomik de¤eri olmayan

türlerin say›s› da oldukça fazla. Baz›

denizanalar› ve tarakl›lar, bunlara en

iyi örnek. Mnemiopsis leidyi türü ta-

rakl› hayvan›n, 1982’de Amerikan

araflt›rma gemisiyle Karadeniz’e geldi-

¤i tahmin ediliyor. Y›k›c› etkisini gös-

termesiyse 1980’lerin sonuna do¤ru

oldu. Planktonlarla ve bal›k yumurta-

lar›yla beslenen bu tarakl› hayvan,

özellikle hamsi yumurtalar›yla beslen-

di¤inden, Karadeniz’de hamsi popu-

lasyonlar›n› önemli ölçüde azaltt›. Bu

durum bafllang›çta bilimadamlar›n› ol-

dukça endiflelendirdi. Önlemek için

yap›labilecek tek fley, Mnemiopsis’in

do¤al düflman›n› getirmekti. Ancak,

daha önce böyle bir fley denenmedi-

¤inden etkilerinin ne olaca¤› kestirile-

medi ve bundan vazgeçildi. Daha son-

ra, tesadüfen bu do¤al düflman yine

egzotik olarak Karadeniz’e gemiler

arac›l›¤›yla geldi. Bilimsel ad› Beroe

ovata olan yamyam denizanas› yaln›z-

ca Mnemiopsis yumurtalar›yla besle-

nir. 1997’lerden itibaren Mnemiop-

sis’in say›s›nda azalma meydana gel-

meye bafllad›. Bugünse, ekosistem bu

aç›dan dengeye girmifl durumda. Mne-

miopsis’in say›s›n›n artmas›yla birlikte

Beroe say›s› art›yor. Sonra Beroe’ler

Mnemiopsis’le besleniyor ve onlar›n

populasyonunun artmas›n› engelliyor-

lar. Menimiopsis, normalde Ameri-

ka’n›n do¤u sahillerinde bulunuyor.

Orada herhangi bir y›k›c› etki yapm›-

yor. Nedeni, do¤al düflman› olan Bero-

e’nin de orada olmas› olabilir. Mnemi-

opsis, Karadeniz’de yapt›¤› y›k›c› etki-

nin benzerini bugün Hazar Denizi’nde

gerçeklefltiriyor. Bilindi¤i gibi Hazar

Denizi ve Karadeniz aras›nda nehirle

ba¤lant› var. Bu ba¤lant›dan gemilerle

Karadeniz’den Hazar Denizi’ne gidile-

biliyor. Gemiler arac›-

l›¤›yla Hazar Deni-

zi’ne geçen Mnemiop-

sis burada hamsiye

çok benzeyen “kikla”

denen bir bal›¤›n po-

pulasyonunu oldukça

azaltt›. Bu durumu

önlemenin bilinen tek

yolu, yamyam deniza-

nas› Beroe’nin ayn›

ortama götürülmesi.

Konuyu, aralar›nda

Türk araflt›rmac›lar›n

da bulundu¤u bir

grup bilimadam›

‹ran’a önerdi. Ancak,

bu konuda henüz

gerçekleflen bir fley

yok. Egzotik türler

her zaman böyle y›k›-

c› etkiler yapmazlar. Ör-

ne¤in, bir baflka deni-

zanas› olan Rhopilema

nomadica, y›l›n belli

dönemlerinde, Do¤u

Akdeniz’de zarars›z

sürüler oluflturur. Ba-

last sular›yla büyük de-

niz canl›lar›n›n yan›n-

da, planktonik organz-

malar, bal›k larvalar›,

yumurtalar› da tafl›n›r.

Zehirli etki yapan ve

denizin bazen k›z›l gö-

rünmesine yol açan bir

tek hücreli (Dinoflagellata), hem k›y›-

lar›m›zda hem de dünyan›n birçok ye-

rinde zararl› etkiler yap›yor. Suyu sü-

zerek beslenen midye gibi canl›lara da

bulaflan bu tür, hem midyelere hem de

bunlar› yiyen insanlara zarar verebilir.  

Peki, bunlar› önlemek için neler ya-

p›labilir? ‹lk olarak gemi trafi¤ini kon-

trol alt›na almak olabilir. Gemilerin

balast tanklar›na zehir konabilir. Ge-

miler balast sular›n› boflaltaca¤› za-

man özel havuzlara al›n›p boflalt›lmas›

sa¤lanabilir. Ancak bu önlemler flu an-

da ekonomik olmad›¤›ndan uygulan-

m›yor. Yap›labilecek ey uygun fleyler-

den biri de gemi trafi¤inin yo¤un ol-

du¤u bölgelerde devaml› biyolojik

araflt›rmalar yaparak, yeni tür girifli

olup olmad›¤›na bak›labilir. Egzotik

tür ne kadar erken fark edilirse, mü-

dahale etme flans› o kadar kolay olur.  

B ü l e n t  G ö z c e l i o ¤ l u
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CIESM (Uluslararas› Akdeniz Bilimsel
Araflt›rma Kuruluflu), Akdeniz ve Karadeniz'e k›-
y›s› olan 20 ülke ve bunlarla beraber Almanya,
‹sviçre ve Portekiz'le birlikte 23 üyeden oluflan
bilimsel bir kurulufl. Merkezi Monako'da olup,
deniz biyolojisi, deniz jeolojisi ve jeofizi¤i, okya-
nus fizi¤i ve iklimi, deniz biyojeokimyas›, deniz
mikrobiyolojisi, deniz ekosistemleriyle canl› kay-
naklar ve k›y›sal ekolojiyi kapsayan komiteler-
den oluflmaktad›r. En önemli çal›flmalar›ndan bi-
ri egzotik türler üzerinedir. Akdeniz’deki egzotik
türlerin listelerine web sayfalar›ndan ulafl›labilir
( http://www.ciesm.org/atlas/).

CIESM 
.

Papa¤an bal›klar›

Yamyam denizanas›
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Kültür alt›na al›narak yetifltirilmek üze-
re getirilen akvaryum bal›klar›, besin de-
¤erleri nedeniyle yetifltirilmek için baflka
ülkelerden getirilen  bal›klar, hatta biyolo-
jik mücadelede kullan›lmak üzere getirilen
bal›klar, tatl›sular›m›za egzotik türlerin gi-
riflinin bafll›ca nedenleri. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n s›tmayla savafl ama-
c›yla getirtti¤i sivrisinek bal›¤›n›n (Gambu-
sia spp.) da, di¤er Akdeniz ülkeleriyle birlik-
te ülkemize de 1926 y›l› civar›nda girdi¤i
düflünülüyor. Devlet Planlama Teflkilat›n›n
1996 y›l› verilerine göre yurdumuzun bir-
çok yerinde görülen bu tür, flu anda Nem-
rut Krater Gölü’ne kadar çok say›da tatl›su
sisteminde yafl›yor. Biyolojik mücadelede
sivrisinek bal›¤›n›n kullan›ld›¤› çok say›da
ülkeden gelen olumsuz raporlara göre bu
tür, sivrisinek larvalar›n›n yan›nda di¤er ba-
l›klar›n yumurtalar›yla da beslendi¤i ve
kendisinden daha iri bal›klara sald›rd›¤›
için, do¤al besin ve üreme döngülerine za-
rar verebiliyor. Bu nedenle de, b›rak›ld›¤›
bölgelerin izlenmesi ve üretim çiftliklerin-
den uzak tutulmas› gerekiyor.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Hidrobiyoloji Anabilimdal› ö¤retim görevli-
lerinden Prof. Dr. Füsun Erk’akan, tatl›su
sistemlerimizdeki durumla ilgili bize çok
de¤erli bilgiler sa¤lad›.

BBTT:: TTaattll››ssuu ggöölllleerriimmiizziinn iissttiillaacc›› ttüürrlleerree
kkaarrflfl›› bbuu ddeennllii hhaassssaass oollmmaass››nn››nn eenn öönneemmllii
nneeddeennii nneeddiirr??

FFEE:: Tatl›su göllerimiz, endemik türlere
s›k rastlanan alanlar. Endemikler, son de-
rece narin türler. Bu göllere yabanc› türle-
rin afl›lanmas›, buralarda yaflayan endemik
türlere çok ciddi zararlar verebiliyor. Bu-
nun en çarp›c› örne¤i, Beyflehir ve E¤irdir
Gölleri’nde yafland›. Ekonomik de¤eri ne-
deniyle sudak bal›¤›n›n (Sander  lucioper-
ca) afl›land›¤› bu göllerde, 6 endemik bal›k
türü kayboldu. ‹flin belki de en ac› yan›ysa,
dünyada yaln›zca bu göllerde bulunan 2
türün (Shzothorax prophylax ve Alburnus
akili) tamamen soylar›n›n tükenmesiydi.

BBTT:: SSuuddaakk bbaall››¤¤››nn››nn ggööllddee bbuu kkaaddaarr cciidd--
ddii bbiirr eettkkii yyaarraattmmaass››nn››nn nneeddeennii nneeddiirr?? BBuu
bbaall››¤¤››nn bbiiyyoolloojjiissii hhaakkkk››nnddaa bbiillggii vveerreebbiilliirr
mmiissiinniizz??

FFEE:: Sudak etçil bir bal›k. Ortamdaki di-
¤er türleri avlad›¤› için, onlar›n populas-
yonlar›na zarar veriyor. Önce omurgas›z-
larla, sonra da bal›klarla besleniyor. Dar
a¤›zl› bir bal›k olmas› nedeniyle, özellikle
silindirik vücut formuna sahip bal›klarla
çok rahat besleniyor. 90’l› y›llar›n bafl›nda
yapt›¤›m›z çal›flmalarda yüksek vücut yap›-
s› sayesinde E¤irdir de sudak afl›lamas›n-
dan sonra kendini daha sonra  bal›k türle-
ri sazan ve e¤rezdi. Ancak sudak, bu iki tü-
rün de yavrular›n› yiyor. Ve tabii ki özellik-
le endemik bal›klara zarar veriyor, çünkü
bunlar hassas türler. Bir gölde etçil tür ora-
n›n›n %10-20’yi geçmemesi gerekiyor, afl›la-
man›n yap›lmas›ndan önce ve afl›lama son-
ras›nda etçil tür oran›nda görülecek de¤i-
flikliklerin yak›ndan kontrol edilmesi ve
kontrollü avlanmalar›n yürütülmesi flart.
Ancak Beyflehir ve E¤irdir Gölleri’nde bu
yap›lamad›.Daha sonra E¤irdir gölüne at›-
lan gümüfl ve havuz bal›¤› (Carassius sp.)
ve Gümüfl (Atherina boyeri) gölün hakim
türleri haline gelmifltir.

BBTT:: AAflfl››llaammaa yyaapp››llmmaass››nnddaann öönnccee ssuuddaakk
bbaall››¤¤››nn››nn bbiiyyoolloojjiissii vvee ggöölllleerrddee eennddeemmiikk
ttüürrlleerriinn bbuulluunndduu¤¤uu bbiilliinniiyyoorrdduu.. BBuu bbiillggiillee--
rree rraa¤¤mmeenn,, ddaahhaa ssoonnrraa hhiiççbbiirr iizzlleemmee ççaall››flfl--
mmaass›› yyaapp››llmmaadd›› mm››??

FFEE:: Bu afl›lama çal›flmalar›n›n bafllat›l-
mas›na önayak olan kifli, son derece de¤er-
li bir bilim insan›. Ancak, bu önerileri getir-
di¤i zamanda kontrollü olarak bu çal›flma-
lar›n yürütülmesi, sürekli stok çal›flmalar›-
n›n yap›lmas› gerekti¤i belirtilmiflti. ‹lk afl›-
lama E¤irdir Gölü’ne yap›ld› ve göldeki di-
¤er türlerle beslenen sudak, k›sa bir zaman
içerisinde son derece baflar›l› bir populas-
yon gelifltirdi. Bal›k üreticileri bu h›zl› ve
baflar›l› ço¤almadan, özellikle de yurt d›fl›-
na ithal hareketlerinin de bafllamas›ndan
da son derece memnundu. Ancak, bu ara-

da da do¤al fauna elden gitmifl oldu. Bun-
lar›n izleme çal›flmalar› ne yaz›k ki yap›lm›-
yor.

BBTT:: GGöölllleerrddee flfluu aannkkii dduurruumm nneeddiirr??
FFEE:: Bölgede en son yapt›¤›m›z çal›flma-

da, Beyflehir Gölü’nde Türkiye endemi¤i
olan siraz bal›¤›n›n (Capoeta pestai) sudak
nedeniyle gölün bir taraf›na tamamen s›k›fl-
t›r›lm›fl durumda oldu¤unu gördük. Göle
endemik olan bir çöpçü bal›¤› türüneyse
(Cobitis bilseli)  tek bir derede rastlayabil-
dik. S›k›flt›¤› dere küçük bir flelale yapm›fl
ve sudak bu flelaleden yukar› s›çrayamad›-
¤› için bu tür flelalenin üst k›sm›nda kala-
bilmifl. Ancak bu 6 y›l önceki durum. fiu
anda durum nedir bilemiyorum.

BBTT:: SSiizzlleerr ggöözzlleemmlleerriinniizzii iillggiillii mmaakkaammllaa--
rraa iilleettmmeemmiiflfl mmiiyyddiinniizz??

FFEE:: 1999 y›l›nda Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤›’na bu durumla ilgili alan çal›flmala-
r›m›z›n sonuçlar›n›, tespitlerimizi ve söz
konusu türlerin koruma alt›na al›nmas›na
iliflkin önerilerimizi göndermifltik. Ancak,
herhangi bir cevap alamad›k. 

BBTT:: SSuuddaakk aaflfl››llaammaass››nnaa ddeevvaamm eeddiilliiyyoorr
mmuu??

FFEE:: Evet bu çal›flmalar devam ediyor.
Beyflehir’de zaten E¤irdir Gölü’nden daha
sonra afl›lama yap›lm›flt›. San›r›m birkaç y›l
önce de GAP bölgesindeki barajlara da su-
dak bal›¤›n›n afl›lanmas› söz konusu idi. 

BBTT:: YYeennii bbiirr EE¤¤iirrddiirr vvaakkaass››nn››nn yyaaflflaannmmaa--
mmaass›› iiççiinn nneelleerr yyaapp››llaabbiilliirr??

FFEE:: Bu çal›flmalar›n belirli süreçlerinde
de hidrojeologlar›n, biyologlar›n, benzeri
konu uzmanlar›n›n dan›flmanl›¤›n›n al›n-
mas› gerekiyor. Zaman›nda uygulay›c› ku-
rumlar, böyle bir iflbirli¤ine ço¤u zaman
gerek duymad›lar. Sorun, sudak bal›¤›yla
da bitmiyor. Tatl›su sistemlerimize girifl ya-
pan baflka egzotik türler de var. Örne¤in,
Meriç Nehri’nde yapt›¤›m›z çal›flmada Pse-
udorasbora parva ve Lepomis gibbosus
(günefl bal›¤›) türlerinin de Türkiye sular›-
na girmifl oldu¤u görülmüfltü. Bu egzotik
türlerin ilk kay›tlar›n› bizzat ben alm›flt›m. 

BBTT:: GGiiddeenn ggiittttii ddeemmeenniinn dd››flfl››nnddaa yyaapp››llaa--
bbiilleecceekk hhiiççbbiirr flfleeyy yyookk mmuu??

FFEE:: Bu türleri, en az›ndan hâlâ var ola-
bilenleri, s›k›flm›fl olduklar› yerlerden ala-
rak yeniden ortama kazand›rmaya çal›fl-
mak bir çözüm olabilir. Ancak, nesilleri tü-
ketilen türler için yap›labilecek bir fley ne
yaz›k ki yok. Ekonomik kazanç için d›flar›-
dan bal›k türü getirmek yerine, keflke önce
kendi ülkemizdeki ekonomik türleri koru-
yabilsek...

D e n i z  C a n d a fl

10 Haziran 2006B‹L‹M veTEKN‹K

tatl›sular›m›zda
durum

Haziran 2006 say›m›zla birlikte verdi¤imiz
“Davetsiz Misafirler” konulu Yeni Ufuklara
ekinde yay›mlanan röportaj›m›zda yap›lm›fl
olan baz› bilimsel hatalardan ötürü özür dili-
yor, röportaj› düzeltilmifl haliyle yeniden yay›n-
l›yoruz.

Deniz Candafl



Karasal bitkilerin ülkemize

girifl nedenleri aras›nda ilk s›-

ray› park ve bahçelerde peyzaj

düzenlemesi çal›flmalar› ve or-

manc›lar›n h›zl› büyüyen a¤aç

temin etme giriflimleri al›yor.

Bunun en klasik örne¤i,

“prenses a¤ac›” olarak da bili-

nen Paulownia tomentosa. Ke-

restesinin kolay ifllenebilirli¤i

d›fl›nda hiçbir ekonomik de¤e-

ri bulunmayan bu egzotik

odunsu bitki, h›zl› büyümesi

nedeniyle Anavatan› olan

Çin’den dünyan›n çeflitli yerle-

rine ihraç edilmifl. Orman yan-

g›nlar› sonras›nda köklerinden yeni-

den geliflebilen, kirlili¤e karfl› daya-

n›kl› olan, toprak seçimi konusunda

hiç de nazl› say›lamayacak olan bu

a¤ac›n geliflimini k›s›tlayan tek fley,

kendisinden uzun a¤açlar›n gölge-

sinden olumsuz etkilenmesi. 

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji

Bölümü Botanik Anabilimdal› ö¤re-

tim görevlisi Prof. Dr. fiinasi Y›ld›r›ml›,

“Bahçe bitkileri satan yap› marketlerde

kolayca bulabilece¤imiz bu egzotik tü-

rün, art›k köylerde bile ekimi yap›l›yor”

diyor. H›zl› büyümesi ve hoflgörü s›n›r-

lar›n›n yüksek oluflu sayesinde kolay ya-

y›lmas›, bu a¤ac›n ço¤u ülkede sevilme-

yen ve tercih edilmeyen bir tür olarak

etiketlenmesine neden olmufl. Örne¤in,

a¤ac›n do¤al yay›l›fl alanlar›ndan biri

olan Japonya’da, tek bir tane Paulowni-

a bile kalmay›ncaya kadar kesim çal›fl-

malar› yürütülmüfl. Peyzaj düzenleme

çal›flmalar›n›n ço¤unun yeteri kadar bi-

linçle yürütülemedi¤ine dikkat çeken

Y›ld›r›ml› “Belediyelerin bu tip çal›flma-

larda biyologlarla iflbirli¤i yapmas› gere-

kiyor” diye de eklemeden edemiyor.

H›zl› büyümesi nedeniyle yayg›n eki-

mi yap›lan bir di¤er egzotik türse, “ko-

kar a¤aç” ad›yla tan›nan Ailanthus altis-

sima. Herhangi bir ekonomik de¤eri bu-

lunmayan, ve ad›na yarafl›r flekilde kötü

bir kokuya sahip olan bu a¤ac›n belki

de tek elle tutulur yan› büyüme h›z› ve

görece güzel görünen çiçekleri.

“Asl›nda sorun otsu bitkilerde...” di-

yor Y›ld›r›ml›, “...çünkü odunsu bitkile-

ri tespit etmek ve ortadan kald›rmak

çok daha kolay. Japonya’daki Paulow-

nia örne¤ini düflünelim. A¤açlar daha

yavafl gelifliyorlar, daha rahat görünü-

yorlar ve kesim çal›flmas›yla ortamdan

ç›kar›labiliyorlar. Ancak, otsu bitkiler

çok daha h›zl› büyüyor, yay›l›yor ve

zor fark ediliyorlar.” 

Gerçekten de, yurt d›fl›ndan it-

hal edilen bu¤daygiller gibi ticari

türlerin tohumlar› aras›nda, isten-

meyen türlerin tohumlar›n›n girifli

söz konusu olabiliyor. Bu otsu bit-

ki türleri de, ekim yap›ld›klar› yer-

lerde ço¤alarak di¤er bitkilerin be-

sin orta¤› oluyorlar. Daha kötü bir

olas›l›ksa, di¤er türlere tamamen bask›n

ç›kmalar›. ‹stilac› bitkiler, hoflgörü ara-

l›klar› yüksek olan, dayan›kl› türler. Bu

nedenle hassas bitkilere büyük zarar ve-

rebiliyorlar. So¤anl› bitkilerimiz ve en-

demik bitki türlerimiz de, bu hassas flo-

ra elemanlar›m›z›n bafl›nda geliyor.

“Kültür bitkileri hakk›nda yap›lan ça-

l›flmalar yetersiz kal›yor” sözleriyle bir

potansiyel soruna daha dikkat çeki-

yor Y›ld›r›ml›. “Bu bitkiler, kül-

tür ortam›nda yetifltirilerek son-

radan do¤aya b›rak›lan türler.

Bu bitkiler de do¤aya b›rak›ld›k-

lar›nda sorunlara neden olabili-

yorlar. Kültür türlerimizin bir

sistematik envanterinin ç›kar›l-

mas› gerekiyor.”

Ege ve Akdeniz sahilleri-

mizde ad›m bafl› rastlad›¤›-

m›z ve top top sar› çiçekleriy-

le yaz müjdesi veren K›br›s

Akasyas› (Acacia cyanophy-

lla) da bir egzotik. Hatta, pey-

zaj amac›n›n d›fl›na ç›kt›¤›

anda istilac› niteli¤i de kaza-

nabilecek potansiyel tafl›yan

bir tür. Akdeniz sahillerinde

kontrolsüz ekimi yavafl yavafl

k›y› kumullar›n› kaplamaya

bafllam›fl olan akasyaya, gali-

ba bütün güzelli¤ine karfl›n

biraz dikkat etmek gereki-

yor.

Deniz Candafl
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B‹TK‹ DEY‹P 

GEÇMEYEL‹M...

Prenses a¤ac› (Paulownia tomentosa)

K›br›s akasyas› (Acacia cyanophylla)

Kokara¤aç (Ailanthus altissima)
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1998 y›l›nda ‹zmir-Efes civar›nda,

Yunanistan ve ‹talya’da yay›l›fl göste-

ren bir kara kaplumba¤as› türüne (Tes-

tudo marginata) ait al›nan kay›ta dair

yabanc› yay›n›n bilimsel aç›dan eksik-

ler içermesi nedeniyle, araflt›rmac›lar›-

m›z ülkemizde bu türün bulunmad›¤›

konusuna aç›kl›k getirdiler. 2000 y›l›n-

da Urfa civar›nda kayd› al›nan

M›s›r Kobras›’n›n (Walterinnesi-

a aegyptia) da, ticari mal tafl›yan

kamyonlarla gelmifl olabilece¤i

düflünülmekteydi. Ancak, bu tü-

rün uzun süredir görülmedi¤i

Suriye’den kayd›n›n yeniden

onaylanmas›, yay›l›fl›n›n kesikli

olmad›¤›n› göstermifl oldu. M›-

s›r Kobras›, büyük olas›l›kla eg-

zotik de¤il, do¤al yay›l›fl alan›na

çok yak›n olan ülkemize, önün-

de ciddi bir co¤rafi engel olma-

mas› nedeniyle do¤al yollarla

geçifl yapm›fl bir tür.

Yo¤un olarak ticareti yap›lan ve he-

men tüm evcil hayvan dükkanlar›nda

sat›lan, yayg›n bilinen ad›yla “Singa-

pur kaplumba¤as›”n›n (Trachemys

scripta elegans), anavatan›ysa bize on-

binlerce km uzak: Güney Amerika. ‹lk

olarak Güney Asya’da ticari üretimine

bafllanan bu “flirin” görünümlü su

kaplumba¤as›, büyük olas›l›kla ad›n›

da oradan al›yor. fiu anda birçok ülke-

de ticareti yap›lan Singapur Kaplumba-

¤as›’na, dükkan sahipleri ya da sat›n

alan kifliler taraf›ndan do¤al ortamlara

b›rak›lm›fl olmalar› sonucu, art›k ‹zmir

ve Antalya’da çeflitli yerlerde rastlana-

biliyor. 

Adnan Menderes Üniversitesi Biyo-

loji Bölümü Zooloji Anabilimdal› ö¤re-

tim görevlilerinden Yrd.Doç.Dr. O¤uz

Türkozan, Edirne’den bile kayd› al›n-

m›fl olan bu su kaplumba¤as›n›n özel-

likle Anamur Kalesi’nin yak›nlar›nda

oldukça yüksek say›larda bulundu¤u-

nu ve buralarda üredi¤ini söylüyor.

“Evcil hayvan sat›c›lar›n›n ço¤unun

“büyümeyece¤ini” söyleyerek satt›klar›

bu tür, olas›l›kla belirli bir büyüklü¤e

ulaflt›ktan sonra sat›n alanlar taraf›n-

dan beslenmek istemiyor ve do¤aya b›-

rak›l›yor” diyor. 

“Tatl›su sistemlerinde üremeye bafl-

lam›fl olan Trachemys, bizim do¤al tür-

lerimizle ayn› besinleri tüketti¤i için

onlarla rekabete giriyor ve iflin kötüsü

bu rekabetten de bask›n ç›k›yor” sözle-

riyle uzun vadede sorun yaratabilecek

ilk konuya de¤inen Türkozan’›n sözle-

rinin devam›nda gelen kelimeler, biraz

daha ilginç. “Singapur kaplumba¤as›-

n›n, ülkemiz tatl›sular›nda do¤al olarak

yay›l›fl gösteren Benekli Kaplumba¤a

(Emys orbicularis) ile çiftleflebildi¤i bili-

niyor. Bizler de arazi çal›flmalar›m›z s›-

ras›nda her iki türe benzer fiziksel

özellikler gösteren kaplumba¤alar›na

rastlad›k. Bunlar›n melezler olduklar›-

na karar verebilmek ve bilimsel bir ve-

ri ortaya koyabilmek için moleküler dü-

zeyde çal›flmalar yapmam›z gerekiyor.

Ancak, flu anda böyle bir olas›l›¤›n bu-

lundu¤unu biliyoruz.”

Ülkemiz faunas›na d›flar›dan gelmifl

oldu¤u düflünülen di¤er bir sürüngen

türü de ‹stanbul kertenkelesi (Podarcis

sicula). Ad›n›n aksine, bu türün do¤al

yay›l›fl alan› Güneybat› Avrupa. S›n›r

komflumuz olan ülkelerde bulunma-

mas› nedeniyle, gemiler arac›l›¤›yla ‹s-

tanbul’a getirilmifl oldu¤u düflünülen

bu canl›, uzun zamand›r ülkemizi mes-

ken edinmifl durumda ve tek bir alt tür

olarak yaln›zca ‹stanbul dolaylar›nda

yafl›yor. Dolay›s›yla da, egzotik köken-

li olmas›na karfl›n, istilac› bir nitelik

kazanmam›fl oldu¤unu söyleyebiliriz.

Sürüngenler, egzotik hayvan ticare-

tinde son derece popüler olan türler.

Bu türlerin ülkeler aras›nda ticaretinin

yap›labilmesi için ne türlü yola baflvu-

ruldu¤unu zaman zaman televizyon

kanallar›nda izliyoruz. Evcil hayvan sa-

tan dükkanlarda büyük ilgi toplayan

sürüngenler, sahiplerine bazen zor an-

lar yaflatabiliyorlar. Hoflgörü s›n›rlar›

çok yüksek olmayan bu canl›lar, besin

gereksinimleri iyi karfl›lanma-

d›¤›nda ya da her gün yeter-

li günefl ›fl›¤›n› alamad›kla-

r›nda strese girerek hastala-

n›yorlar. “K›fl uykusuna”

girdikleri dönemlerse, özel-

likle bu durumla ilk kez kar-

fl›laflan sahiplerinin telafllan-

mas›na yol açabiliyor. Bin-

bir özenle sat›n ald›¤› boa

y›lan›n› neredeyse atmak

üzere olan bir sahip, onun

asl›nda ölmek üzere de¤il,

k›fl uykusuna girmek üzere

oldu¤unu ö¤rendi¤inde rahatl›yor.

Ama ya zaman›nda bu bilgiye erifleme-

mifl olanlar? O¤uz Bey telefonda “Ara-

zi çal›flmalar›m›z s›ras›nda karfl›m›za

henüz bir iguana, boa ya da piton ç›k-

mad›” dedi¤inde karfl›l›kl› gülüflüyo-

ruz. Ama ya bir gün ç›karsa?

Deniz Candafl
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PET-SHOPLARIN VAGEÇ‹LMEZLER‹

SÜRÜNGENLER

‹stanbul Kertenkelesi (Podarcis sicula)

Singapur kaplumba¤as› (Trachemys scripta elegans

M›s›r kobras› (Walterinnesia aegyptia)
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Kanatl›lar›n hareket yetenekleri, di-

¤er canl› türlerine göre çok daha yük-

sek ve s›n›r tan›maz nitelikte. Bunun

yan›nda, ço¤u kufl türü y›l›n belli za-

manlar›nda, kendilerine daha uygun

beslenme ve bar›nma olanaklar› bulabi-

lecekleri bölgelere göç ediyorlar. Öyley-

se, bu kadar hareketli olan bir canl›

grubunun bir bölgede do¤al yay›l›fl

gösterip göstermedi¤ine na-

s›l karar veriliyor? Kufllar,

üreme kolonileri kurduklar›

ve göç zamanlar› d›fl›nda an-

laml› say›larda dolaflt›klar›

bölgelerde “yerli tür” olarak

kabul ediliyorlar. 

Yerli kufl türlerimizin ara-

s›nda son y›llarda görülmeye

bafllanan belki de en dikkat

çekici misafir, yeflil papa¤an

(Psittacula krameri). Halkal›

boyunlu paraket olarak da

bilinen bu ufak papa¤an tü-

rünün do¤al yay›l›fl gösterdi-

¤i bölgeler Pakistan, Hindistan ve

Nepal gibi güney Asya ülkeleriyle Su-

dan, Etiyopya, Somali ve Uganda gibi

Afrika ülkeleri. Ülkemizde 1992 y›l›nda

ilk do¤al kayd› al›nan bu türün Ankara,

‹stanbul ve Göksu Deltas›’na ait kay›t-

lar› bulunuyor. Olas›l›kla egzotik evcil

hayvan ticareti nedeniyle getirilen kufl-

lar›n kaçmas›yla do¤al ortamlara yay›-

l›fl göstermeye bafllam›fl ve daha

sonra da uyum sa¤layabildi¤i bu

alanlar› yurt edinerek üremeye

bafllam›fl olan türün, ekinlere za-

rar verdi¤i ve yerli a¤açkakan

türleriyle ekolojik aç›dan rekabe-

te girdi¤i rapor edilmifl durum-

da.

Tropik türler, do¤al yay›l›fl

gösterdikleri alanlarda gereksi-

nimlerinin yeterince bulunmas›

nedeniyle genellikle göç etmeye

gerek duymuyorlar. Baflka bölge-

lere götürüldüklerinde de bu alanla-

ra kolayca uyum sa¤layabiliyorlar. Geç-

ti¤imiz y›l tamamlanarak bas›lan CI-

TES Tan›t›m ve Kullan›m K›lavuz Kita-

b›’n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen

akademisyenlerimizden Hacettepe Üni-

versitesi Biyoloji Bölümü ö¤retim gö-

revlisi Dr. Mustafa Çal›flkan, “Söz ko-

nusu tür çeflitli nedenlerden ötürü je-

olojik süreç s›ras›nda ülkemize gelme-

mifl, ancak 10 y›ldan uzun bir zaman-

d›r ülkemizde kayd› var, ve üstelik CI-

TES’de yer alan bir tür olmas› nedeniy-

le Türkiye’den d›flar› ç›kar›lmas› da ya-

sak” diyor. 

“Avrupa ülkelerinde, görevi yaln›zca

CITES kapsam›na giren türler ve yan

ürünlerini izleme ve belirleme olan po-

lisler bulunuyor. Bu görevliler belirli

bir rotasyon mant›¤›yla çal›fl›yorlar ve

konular›na son derece hakimler. Türki-

ye’deyse yak›n zamana kadar gümrük

çal›flanlar› bile ne yapmalar› gerekti¤ini

bilmiyordu” sözleriyle ülkemizdeki bü-

yük bir eksikli¤e dikkat çeken Çal›flkan,

geçti¤imiz y›l tamamlanan zengin bir

ortak çal›flma sonucunda tamamlanan

ve bas›lan CITES kullan›m k›lavuzunun

ve gümrük görevlilerine verilen e¤itim-

lerin, ne kadar önemli bir aç›¤› kapatt›-

¤›n› da bir kez daha vurgulam›fl oldu. 

Mayna ad›yla an›lan bir di¤er kufl

türü de, ülkemizin egzotik ziyaretçile-

rinden. ‹lk kayd› Ankara’da al›nan ve

1996 y›l›nda bilimsel çevrelere duyu-

rulan Mayna (Acridotheres tristis), as-

l›nda bir Do¤u Avustralya türü. May-

naya ait ilk kayd›n sahibi olan ODTÜ

Biyoloji Bölümü ö¤retim görevlilerin-

den Doç.Dr. C. Can Bilgin, bu türün

ülkemizde baflar›l› bir yerleflim göste-

remedi¤ini, bu nedenle de k›sa

bir süre sonra ortal›ktan kay-

boldu¤unu söylüyor. “Halen

ara s›ra baz› flehirlerden may-

na kayd› al›n›yor, ancak kal›c›

olmad›¤› için bu türü faunam›-

z›n bir eleman› olarak alam›-

yoruz” diyen bilgin, dikkatimi-

zi di¤er bir türe çekiyor: pen-

cere önlerimizin al›fl›lagelmifl

misafirleri olan kumrulara...

Siyah halkal› boynu ve gri

tonlar›ndaki tüyleriyle flehirle-

rin “kibar” kuflu ünvan›n› faz-

las›yla hak eden kumru (Strep-

topelia decaocto), son yüzy›l içinde

Avrupa’ya yay›lm›fl olan bir Güney

Asya türü. Anavatan› olan Hindistan,

Pakistan gibi ülkelerden olas›l›kla

Osmanl› döneminde görüntüsü için

saraylar›m›za getirtilen bu kufllar,

daha sonra da baflar›l› flekilde üreyip

ço¤alm›fllar. Bilgin “Avrupa dillerin-

de kumrunun hep bir Türk kuflu ola-

rak adland›r›lmas› ilginçtir” diyor ve

devam ediyor “Kumrunun Avrupa’ya

Türkiye’den yay›ld›¤› do¤ru, ve bu tür

art›k Avrupa’n›n her yerine yerleflmifl

durumda. Ancak, anavatan› san›ld›¤› gi-

bi Türkiye de¤il.” 

Deniz Candafl
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Mayna (Acridotheres tristis)

Kumru (Streptopelia decaocto)

Yeflil papa¤an (Psittacula krameri)

egzotikek+  5/27/05  11:35 AM  Page 13



14 Haziran 2006B‹L‹M veTEKN‹K

Ülkemiz, bulundu¤u konum nede-

niyle, birçok co¤rafya için bir geçit

bölgesi niteli¤inde. Yeryüzü flekillerin-

de ve iklim özelliklerinde görülen çe-

flitlilik sayesinde de, yüzy›llar boyunca

ülkemizin s›n›rlar› içinden (ya da üze-

rinden) geçen göç ve yay›l›fl yollar›, ül-

kemizin neredeyse kendi bafl›na bir k›-

tan›n sahip olabilece¤i düzeyde bir

tür çeflitlili¤ine sahip olmas›n› sa¤la-

m›fl. 

Son y›llarda tür çeflitlili¤inin ve do-

¤al zenginliklerin korunmas›n› hedef-

leyen çok say›da uluslararas› sözlefl-

meye de imza atan ülkemizde, “Nesli

Tehlike Alt›nda Olan Yabani Hayvan

ve Bitki Türlerinin Uluslararas› Tica-

retine ‹liflkin Sözleflme (CITES)” de

1996 y›l›nda yürürlü¤e girdi. Bu söz-

leflmede 3 ek liste bulunuyor.

Ek-I listesinde, uluslararas› ticaret

nedeniyle nesilleri tükenme tehlikesi

alt›nda olan ve bu nedenle hem kendi-

lerinin hem de yan ürünlerinin ulusla-

raras› ticareti s›k› kurallara tabi tutu-

lan türler,

Ek-II listesinde, nesilleri do¤rudan

tükenme tehlikesiyle karfl› karfl›ya ol-

mamakla birlikte, nesillerinin devam›-

n› tehlikeye sokabilecek kullan›mlar›n

önlenmesine çal›fl›lan türler,

Ek-III listesindeyse, sözleflmede yer

alan taraflardan herhangi birinin, kul-

lan›m›n› önlemek ya da k›s›tlamak

amac›yla kendi yetki alan› ve kurallar›

dahilinde düzenlemeye tabi tuttu¤u,

ve ticaretinin denetiminde di¤er taraf-

lar›n iflbirli¤ine gereksinim duydu¤u-

nu belirtti¤i türler yer al›yor.

CITES sözleflmesinin hükümleri-

nin getirdi¤i yükümlülüklerin yerine

getirilebilmesi için 2002 y›l›nda baflla-

t›lan çal›flmalar, 2005 y›l›nda tamam-

land›. CITES kapsam›nda yer alan tür-

lerin ve bu türlere ait yan ürünlerin

gümrük kap›lar›m›zdan giriflinin ön-

lenmesi için yap›lacak teflhislerde kul-

lan›labilecek veriler, TÜB‹TAK’›n bi-

limsel ve teknolojik koordinatörlü¤ü

›fl›¤›nda, Çevre ve Orman Bakanl›¤›

Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel

Müdürlü¤ü’nün, Gümrük Müsteflarl›-

¤›’n›n, Hacettepe Üniversitesi ve

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi akade-

misyenlerinin ortak çal›flmas›yla haz›r-

lanan “CITES Tan›t›m ve Kullan›m K›-

lavuz Kitab›”nda topland›. Bunun ya-

n› s›ra, bilgisayar a¤› üzerinden tüm

gümrük noktalar›nda kullan›labilecek

merkezi bir “Uzman Sistemi” geliflti-

rildi. Yine 2005 y›l›n›n fiubat ay› içeri-

sinde TÜB‹TAK Baflkanl›k binas›nda

yap›lan 3 günlük e¤itimde, 14 güm-

rük noktas›nda görevli toplam 23

gümrük memurumuz, k›lavuz içeri-

¤inde yer alan veriler ve oluflturulan

bilgisayar a¤›n›n kullan›m› konusun-

da bilgilendirildi.

CITES, kapsam›nda egzotik türlere

yönelik herhangi bir yönetmelik ya da

uygulama getirmiyor. Tamamen nesli

tehlike alt›ndaki türlerin ticaret dü-

zenlemeleriyle ilgileniyor. Ancak, bi-

yolojik çeflitlilikten söz etmiflken, ta-

raf oldu¤umuz bu sözleflmeden de

bahsetmeden edemedik.

Bir türün yaflad›¤› do¤al bir ortam-

dan baflka bir ortama geçmesi durumu,

en az memeliler grubunda görülüyor.

Memeli faunas›na egzotik tür girifli ge-

nellikle insan kaynakl›. Ancak, memeli-

lerin üremeleri uzun dönemlere yay›l-

d›¤›ndan ve mutlaka efleyli üremeleri

gerekti¤inden farkl› ortama tafl›nsalar

bile çok fazla yay›lam›yorlar. Yaln›zca

ev fareleri, tavflan gibi ekolojik toleran-

s› yüksek ve h›zl› üreyebilen türler ge-

nifl alanlara yay›labiliyorlar. Örne¤in,

do¤al bir ekosistemde hiç göze batma-

yan bir tavflan, türün düflman›n›n ol-

mad›¤›, ada gibi yal›t›lm›fl yerlere götü-

rülürse, bu bölgelerde h›zla ço¤alarak

bölgenin bitki örtüsüne zarar verebilir-

ler. Bunun en güzel örneklerinden bi-

ri, Avustralya’ya ilk tavflan götürüldü-

¤ünde görülmüfl. Burada do¤al düfl-

man› olmayan tavflanlar h›zla ço¤ala-

rak çok genifl alanlara yay›lm›fl. ‹nsan-

lar taraf›ndan avlanmalar›na karfl›n po-

pulasyon bir türlü kontrol alt›na al›na-

mam›fl. Populasyonun kontrolü, d›flar›-

dan bir virüs getirilerek sa¤lanmaya ça-

l›fl›lsa da, pek baflar›l› olunamam›fl. Vi-

rüse karfl› hemen ba¤›fl›kl›k kazanan

tavflanlar, bunu çok kolay atlatm›fl. An-

cak, son y›llarda tavflanlarda yeni bir

virüs türü görülmeye bafllam›fl ve po-

pulasyon h›zla azalm›fl. 

Ülkemizde yayg›n olarak görülen

egzotik memeli tür yok. Daha do¤rusu,

var olan türler de egzotik kabul edilmi-

yor. Rattus cinslerine ait s›çanlar ve ev

fareleri, tafl›nmayla gelen türler. An-

cak, bu iki tür o kadar yayg›n bulunu-

yor ve tafl›n›yor ki, art›k her yerde bu-

lunan türler olarak kabul ediliyorlar.

Bunun yan›nda sumaymunu (Myocas-

tor coypus) denen bir kemirici türü,

Meriç Nehri’nde (Trakya) yay›l›fl göste-

riyor. Normalde Avrupa hayvan› olma-

s›na karfl›n, nehirler arac›l›¤›yla ülke-

mize gelmifl. Kemirici olmas›na ve

h›zl› üremesine karfl›n ülkemizde ye-

terince yay›lamayan bir tür olarak

kalm›fl. Bunun nedeninin yaln›zca

nehir k›y›lar›nda yaflamalar› oldu¤u

düflünülüyor.

Bülent Gözcelio¤lu

CITES

YA MEMEL‹LER?

Su maymunu (Myocastor coypus)
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Egzotik türlerin do¤al fauna ve flo-

raya girifli nedeniyle ortaya ç›kabilecek

olan sorunlar›, geçti¤imiz sayfalar bo-

yunca inceledik. Bu olumsuz sonuçla-

r›n önlenebilmesi için uzmanlar›n

önerdi¤i olas› çözümler aras›nda en

baflta geleni, en az›ndan bilinçli olarak

yap›lan tür kat›mlar›n›n tek bir devlet

kuruluflunca kontrol alt›na tutulmas›

ve izlenmesi gere¤i. ‹lgili bakanl›klar,

enstitüler ve üniversitelerden bir araya

gelen uzman personelden oluflan bir

Egzotik Türler Kurulu’nun oluflturul-

mas› da, at›labilecek di¤er bir ad›m.

Böyle bir kurulun yap›land›r›labilmesi

durumunda, potansiyel olumsuz etkile-

ri bilinen türlerin yurt d›fl›ndan getiril-

meleri lisans uygulamas›na ba¤lanabi-

lir ve kontrollü izlemeler sa¤lanabilir. 

Evcil hayvan ticareti nedeniyle orta-

ya ç›kabilen egzotik tür giriflinin de,

e¤itimli gümrük görevlileri yard›m›yla

kontrol alt›nda tutulmas› ve izlenmesi

olas›. Ancak, s›n›r kap›lar›ndaki kon-

troller bu amaç için tek bafl›na yeterli

olmayabilir. Evcil hayvan satan dük-

kan ve arac›larda müflterilere da¤›t›la-

cak küçük broflürlerle bu canl›lar›n do-

¤aya b›rak›lmas›n›n ne gibi sonuçlara

yol açabilece¤inin anlat›lmas› da yarar-

l› bir ad›m olabilir.

Egzotik türlerin mutlaka ekosiste-

me zarar vermeyece¤i gerçe¤i üzerin-

de de durduk. Ekonomik de¤eri yük-

sek olan türlerin üretimi ya da biyolo-

jik mücadele amac›yla bu türlerin geti-

rilmesi, gerekli kontroller ve sürekli iz-

leme sa¤land›¤› sürece hiçbir olumsuz

sonuca neden olmayabilir. Ancak, geti-

rilerin ve götürülerin karfl›laflt›rmal›

de¤erlendirmesinin iyi yap›lmas› gere-

kiyor.

Afl›lama çal›flmalar› ya da biyolojik

mücadele amac›yla ithal edilen canl›la-

r›n, çal›flmalar›n bafllat›lmas› öncesin-

de bir “ekosistem modeli” yard›m›yla

olas› etkilerinin ölçülmesi söz konusu

olabilir. Bu gibi amaçlarla kullan›lan

mikro ve makrokozmlar, pahal› sis-

temler. Ancak, biyologlar›m›z›n bu ko-

nuya bir çözüm getirebileceklerine gü-

veniyoruz. Bizlerin üzerine düflen de,

bu konuda biraz daha bilinçli davran-

mak.
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