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C 
aniliann amaci genetik miraslannl aktarmak gibi g6rOle

bilir. Fokot bu arnot:; i<;in horcanmOSI gereken c;:obo her 
cografyada aynl degildir. Hayatta kolmok ve neslini de

vam ettirmek ic;in gereken emek, artem ~artlanna -de-
nizlerde tuzluluk oronl. <;ozOnmO, moddeler. dip yoplSl gibi bir<;ok degi,· 

ken- bogll oldugu gibi aynl zamonda ortomdaki tOrlerin SOylSI ve b6lge

yi ne Kadar verimli kullanobildiklerine g6re de degi~ir. i~te bu YOzden, 

Gak daho fozlo tUrle aynl ortoml poyla~arak anlaro ragmen neslini de

vam ettirebilen bir tOr, daha az conll WrOne sahip yeni bir cografyada 

rahat hlzl! ve yerli tOrler i<;in tehdit olu~turacak bir ureme biGimi sergiler. 

Unlu okra basI Caulerpa taxifolio'dan farkli olarak Klzlldeniz'den ge

len bir tur olan Coulerpa racemosa, geldigi zorlu ve kalabahk neslini de

vom ettirme yon,lylo dolu bolgeden SOvey, Konoh yoluylo Akdeniz ' e 

girdiginde, zor ko~ullarda yaptlgl ontrenmanlann meyvelerini toploma

yo ba~ladL Ureme hlZI, Klzlldeniz'deki yuzYlllordir kendini gelijtiren binler

ce tOrle bo, edecek kodor yOksekti. K,z,ldeniz' e gore cogrofi olorok do· 

ha genG bir deniz olan Akdeniz'de ve doha yeni bir ge<;mije sahip Ak

deniz tUrlerine gore acemilerin araslndaki tecrubeli bir tUrOn avantajla

nno sahipti. Coulerpa racemosa bu avantajlan kullanmaya ba~ladL Bu 

durumda, boslnln onloro 'kotil' ve 'ter6rist' gibi isimler koymasl doga ku

rallarlna kar~1 yapllan bir sayglslzlik olarak g6rOlebilir. Onlar sadece evri

min emrini verine getiriyor; uygun ortam bulduklonnda yOksek bir hlzla 

OrOyorlor. 
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Dernegi Ekoloji Grubu olarak Caulerpa racemosa'nln yaYl llmlnln goz

lenmesi ve yaYlhml engellemeye yonelik stratejiler olu~turulmasl gerekti

gini dO,unduk. YaYlhmln yeni ba,lodlglnl bildigimiz Ku,odoSl 'ndo se<;ti· 

gimiz dort oYri dah~ noktaslnda gorsel, saYlsal ve biyolojik ornekleme 

c,:ah~malarlna bailadlk. Gorsel orneklemeler dialor ve dalgl<;lorin birey

sel gozlemleri yoluyla, saYlsal orneklemelerse zeminde, algin kapladigl 

yOzeyin yuzdesi not edilerek yaplldl. Bunlorln yanlslra dall~ noktalarlnda 

100 cm2'lik alanlarda zemindeki C. racemosa tamamen s6kOlerek or

nek allndl ve bu orneklerin kuru aglrllklan olGOlerek tOrOn b irim alandaki 

yogunlugu saYlsaJ olarak kaydedildi. Ornek alma c,:all~malannln yapll

ma bi<;iminin irdelenmesinin Gah~manln sonuGlan kodar onemli oldugu

nu du,unOyoruz. Ornekler toplonlrken dolgl<;lor bo, a,ogl pozisyondo. 

sadece elleri yere deger durumda Gall~tllar . Bu c,:a ll§ma bi<;imi yaYlhml 

<;ok hlzl! olon olgden por<;o kopororok sOrOklenecek por<;olar yoluylo 
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Ornekler karada dikkatle temizlendi, fotograflandl ve formaldehit <;:bzelt isi i<;:eisinde saklandl. Call $malarda dalg l91ann sadece elleri yerle temas halindeyd i. 

Ornekleri ta~;;lmak i<;: in fermuarl l torbalar kullanlldl. 

yeni yerlerde de yaYll lmln ba~lamaslna engel oldu. Buna ek 

olarak ailnan 6rnekler fermuarh torbalara konarak ta~lma Sl

raslndaki oIasl saC;llmalar engellendi. Proje sonuc;landlglnda 

algin yaYlhmlna en ufak bir katklmlz olmadiglndan eminiz 

Yapllan c;ah~malar sonucunda oldukc;a dO~OndOrOcO 

sonu<;lar ortaya <;Iktl. Akdeniz'in verli turu olan ve pek <;ok 

tOre dogrudan veya dolayh yollarla bannma ve besin imka

nl saglayan (denizlerimizde er i~te o larak b ilinen) Posidonia 

oceanica ve b61gedeki sOnger tOrled ile ili~kisi b izlere yok do 

sevindirici haberler vermiyor, C. racemosa, sOngerlerin Oze

rini ve etraflnl kaplayarak iki olumsuz etki yaratlYor. Hem sOn

gerlerin beslenme icin ihtiyac; duyduklan yOzey deliklerini ka

patlYor, hem de bazl besin maddelerini de ic;eren si lt taba

kaslnln Ozerini sararak verden kalkmaslnl ve sOnger gibi suyu 

sOzerek beslenen canillara ula~masln l engelliyor. 

Caulerpa'nln Posidonia ile olan ili~ki si bizce daha krit ik. 

Akdeniz'in kilit tOrO olan P. oceanica'nln zaYlf oldugu b6lge

leri c;ok hlzh bir b ic;imde isti la ediyor. Bu durum C. racemosa 

ile kapl! alanlann sOrekli art l ~l, P. oceanica kapl! alanlann ise 

geri d6nOImez azal!~1 ile sonuc;lanIY0r. Proje kapsamlnda in

eelediglmiz b61gede C. raeemosa vaVl lm ba,langl<; 0,0-

maSinda oldugu i<;:in <;:ok hlzllVdl. 2000 VIII $ubat ve Ekim av

ian araslnda 610 Posidonia yataklarinin olu~tu rdugu yon sert 

zeminlerde vakla"k 9 kat bir artl, g6stermi,ti. Buna kar,llIk P. 

oceanica kl~ ve yaz sezonlan araslnda yalnlzca 1,3 kat b ir 

OItl~a sahip g6rOnOyordu. 

Arolannda bu kadar bOyOk bir Oreme hlZI forkl varken ay

nl b61geyi kullanan C. racemosa'n ln klsa zamanda P. oce

anica'YI a itederek ekosistemden silecegini gormek yok do 

zor degil. Bu do Posi-

donia <;ayrrlarrna 

sol baglmll hayatlar sur-

501 dOren yOzlerce tOrOn 

~ 40 de yok olmasl anla-
i 41.07 mlna gelir. Bu etki leri-
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1 
nin yanlslra Cauler-

I 201 pa taxifolia kadar 

" I 
zehirli olmamakla 

11 _~=r::~=~~--':=='=::::::~// beraber C. raeemo-
0'1 ' ub.OO Eki.OO sa'da g6vdesinde 

2000 VI II ~ubat ve Ekim avlannda p, oceanica ve 

C, racemosa Vogunlugu 

zehirli kimyasallar 

depolamaktadrr. 

Neier yapllabili r? 
Uzulerek s6ylemeliyiz ki ba,laml, bir istlladan kurtu lmanln 

c;ok do etkili bir yolu yok gibi g6rOnOyor. Bize dO~en, isti lanln 

ba~lamaslna engel olmak. 

Caulerpa'YI ve c;evresiyle olan i li~kilerini daha iyi tanl

mak, ondan korunma strateji leri olu~turmanln temel ~artl. Bu 

yOzden Posidonia, sOngerler, deniz kestaneleri, bal lklar gibi 

diger tOrlerle araslndaki ili~kileri aydinlatmaya y6nelik de

neysel g6zlem c;a ll~malannl n devaml gerekli. Tabi i ki izlemek 

ve not almak yeterli degil. 

G6zlemierimizde Caulerpa'nln, Posidonia'nln zaYlf oldu

gu yerlerde hakimiyet sagladlQlnl g6rdOk. Bu durumda bize 

dO~en gorey, Posidonia'nln Ozerindeki her tOrlO insan kay

nakh tehditi ortadan kaldirmak oiacaktrr, Posidonia'nln Ak

deniz canhlan Ozerindeki 6nemi ve dO~Ok bOyOme hlZI (ya

tayda yOzYllda bir metre) g6z 6nOnde bulunduruldugunda 

bu tOrO korumanln 6nemi ani a~llacaktlr. 

Posidonia Ozerinde gozlemledigimiz en 6nemli tehdit, 

tekne c;apalannln sOrOklenerek olu~turdugu , c;apa taramasl 

olorok odlandirabilecegimiz hasar. Sualtlnda g6rdOgOmOz 

e;apa gen i~ligi kadar geni~lige sahip, hasorh -veya tama

men kazlnml~- kumul koridorlan ciddi olc;Olerde C. racemo

so istilasl altlndaydl. Bu durumu engellemeye y6nelik oneri

miz. doll, noktalarr gibi teknevle Slk<;:a gidilen noktalarda ve

re sabitlenmi~ bir ~amandira araclhglyla tekneyi yuzeyde sa

b itlemek ve mOmkun oIdugu kadar c;apa kullanlmlndan ka

Glnmak olacaktlr. Gene dal l~ merkezlerini birinci derecede 

ilgilendiren bajka bir 6neri de, agrrllk verine kullan llan ta,lar-

10 ilgilL Aglrlik olmasl amaclyla yuzerlik denge yeleklerinin 

cebine konan ta§lar, Caulerpo'nln YOYl lmasl iGin birer dave

tiye. Bu ta~ lar Ozerinde yerle~mi~ olan algin ba§ka yerlere ta

~Inmasl gene insan yardimlyla kolaylo§ryor. Bunun verine 01-

maSi gerektigi gibi kur,un agrrl lklar kullanllmal l. Doll, merkez

lerine yonelik bu 6neriler. sualtlnln tekdOze, Caulerpa e;aYI

nndan olu~an ve turistlere hie; de c;ekici gelmeyecek bir ha

le gelmesini engelleyecek ve da l l~ merkezlerinin kendi iyiligi

ne o iacaktlr. 

Unutmayalim ki, denizlerimizdeki her tOrlO faaliyetin, sag

duyulu ve sonuc;lan goz 6nunde bulundurularak gerGekle~

tirilmesi deniz ekosistemlerinin gelecegi ac;rsrndan ya~amsal 

6nem ta~lmaktadlr. 
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