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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ortaklaşa olarak fonlanmaktadır.

Türkiye’deki Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin oluşturduğu 
Tehditlerin Değerlendirilmesi Projesi

Su Maymunu (Myocastor coypus) Türü Özelinde Acil Eylem Planı (AEP) 
Hazırlanması Çalıştayı

- Su Maymunu (Myocastor coypus)’un Trakya’daki Dağılımı ve Çevreye Etkileri -



Giriş

Koypu yarısucul hayata çok iyi adapte olmuştur.

Anavatanı Güney Amerika'nın güneyi (Bolivya, Güney Brezilya, 
Paraguay, Uruguay, Arjantin ve Şili)’dir.

Myocastor coypus (su maymunu) dünyanın birçok yerine insanlar 
tarafından, hayli değerli olan postundan ticari açıdan kürk elde 
etmek amacıyla kürk çiftliklerinde yetiştirilmek üzere 1900 lü yılların 
başlarında taşınmıştır. 

Bu amaçla ilk su maymunu çiftliği Arjantin'de kurulmuş ve bunu 
takip eden yıllarda Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ve Rusya'dan 
Japonya’ya kadar olan yerlerde su maymunu çiftlikleri kurulmuştur. 

Koypu Güney Amerika’nın güneyindeki nehirlerin usta bir 
yüzücüsüdür. 

İspanyolca da ‘su samuru’ demek olan ‘nutria’ olarak da tanınır, 
‘bataklık kunduzu‘ da denir.



Bu hayvanlar çiftliklerden kaçarak ya da kasıtlı olarak doğaya 
bırakıldıklarında yavaş akan, kenarları otlu ve ağaçlıklı 
nehirlerde ve göllerde feral populasyonlar oluşturmuşlardır. 

Bugün su maymununa ait feral populasyonlar Kuzey Amerika, 
Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu'da bulunmaktadır .

Su maymunu Kuzey Amerika'ya 1899 - 1930 yılları                                              
arası kürk çitliklerinde yetiştirilmek üzere getirilmiştir. 

1940 yıllarında koypu kürk endüstrisi çöktüğünde binlerce 
koypu doğaya salınmıştır. 

Böylece Amerika ve Kanada'nın çoğu bölgelerine su maymunu 
dağılmış ve buralarda feral populasyon oluşturmuşlardır. 

Zamanla bu feral populasyonlar baş belası olmuştur.



Kürk çitlikleri



Dünyadaki Dağılımı:

Doğal Dağılımı: Doğal yaşama alanı Güney Amerika'nın 23
enlem güneyi olan Arjantin, Bolivya, Güney Brezilya, Paraguay,
Şili ve Uruguay'dır (Carter and Leonard 2002).

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nutria-SouthAmerica.gif






Asya : Azerbaycan, Çin, Ermenistan, Güney Kore, Gürcistan,
İsrail, Japonya (Honshu-Kyushu-Shikoku - 3 ada), Kazakistan,
Kuzey Kore, Ürdün, Tacikistan, Tayland, Türkiye ve
Türkmenistan,
Afrika : Botsvana, Kenya, Tanzanya, Zambia, Zibabve.

https://www.cabi.org/isc/datasheet/108761
https://www.cabi.org/isc/datasheet/108762
https://www.cabi.org/isc/datasheet/108764


Türkiye'deki Dağılımı:

Doğu Anadolu'ya Kafkaslardan getirildiği/geldiği bilinmektedir. 

Feral populasyonları Türkiye, Ermenistan, İran sınırı yakınlarında 
Karasu/Aralık ve Arpaçay'ın yavaş akan kısımlarında yakalanan 4 
örnekle 1973'te Mursaloğlu tarafından tespit edilmiştir. 



Trakya bölgesinde 1982 yılında Yenidöllük
Köyü ile Değirmenyeni köyleri arasında yer 
alan Gölbaba Bataklığı sulak alanından elde 
edilen doldurulmuş yavru 1 adet genç örnek 
ile varlığı saptanmıştır. 

Özkan ve Kurtonur (1994), Özkan (1999) 
tarafından bilimsel olarak Trakya'daki varlığı 
Meriç Nehri'den elde edilen 11 örnek ile 
ortaya konmuştur. 

Örnekler Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü Omurgalılar Müzesinde 
korunmaktadır. 

Günümüzde ise Trakya bölgesinde Tunca, 
Meriç nehirleri, Gala Gölü ile  bu göl ve 
nehirlerin uzantıları olan bitkisi bol olan 
sulak alanlara dağılım göstermektedir. 

Son yıllarda Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale 
il sınırlarına da yayılım göstermiştir.



Yerel basında su maymunu





Morfolojisi:

Görünüşü sıçanlara benzeyen iri hantal hayvanlardır. 

Başları büyük, kulakları ve gözleri küçüktür. 

Uzun ve dış tarafı portakal rengindeki kesici                                               
dişleri ağız kapalıyken de görülür. 

Postları koyu kahverengi, sırt kısımları koyu                                                
esmer ve karın kısımları daha açık renktedir. 

Postundaki kıllar orta uzunluktadır. 

Kuyrukları yuvarlak ve sıçanlardaki gibi kılsızdır. 

Erişkinlerde siyaha yakın formlar görülebildiği gibi                                                                     
beyaz posta sahip bireylere de rastlanılabilmektedir. 

Arka ayakları 5 parmaklı ve 4. ve 5. parmak arası                                           
hariç diğer parmaklarının arasında yüzme derisi vardır. 

Ayak tabanı çıplaktır. 

Boyu 40-60 cm, kuyruğu 30-45 cm ve ağırlığı                                                     
5-9 -16 kg arasındadır. 

Ömürleri 2-3 yıl, en fazla 10 yıl kadardır





Yaşam Alanı:

Bitkisi bol olan sulak alanlarda, nehirlerde,                                                
derelerde, göllerde ve bataklıklarda yaşar. 

Denizle bağlantısı olan acı sulara da girebilirler. 

Özellikle akşam karanlığında ve gece işlektir. 

Gündüzleri toprak altındaki yuvalarında ya da sazlar üzerine 
yaptıkları yuvalarda dinlenirler, güneşlenirler ve kendilerini tımar 
ederler. 

Etrafında sazların yetiştiği bu sulama kanallarına koloni halinde 
yerleştikleri ve aynı bireylerin hemen hemen 100 metrelik bir 
alan içerisinde burayı hiç terk etmeden                                                             
yaşadıkları, üredikleri gözlemlenmiştir.

Çok iyi yüzerler ve suyun altında 5 dakika                                                                
kalabilirler. 



Beslenmeleri:

Herbivor olan su maymunu su bitkilerin rizomlarını/taze kısımlarını, 
su yosunlarını, tarım bitkilerini, meyveleri ve az da olsa midye gibi 
omurgasızları yer.

Çiftliklerde havuç ve lahana ile kolayca beslendikleri bilinmektedir. 

Tavşanlar gibi dışkılarını tekrar yedikleri rapor edilmiştir (coprophagy).



Üremeleri:

Yıl boyunca, yılda 3 kez ürerler. 

Memeleri 6 çift ve vücudun                                                                               
yanlarına kaymıştır. 

Böylece anne suda iken yavrular süt emebilirler. 

Kızışma döngüsü 132 gün, hamilelik süresi 128-132 gün ve bir 
keredeki yavru sayısı 2-9 (ortalama= 5-6) adettir. 

Yavrular doğduklarında 225 gram kadardır. 

Yavrular eşeysel olgunluğa 3-10 ayda ulaşır. 

Yazın doğanlar 3-4 ay, kışın doğanlar 6-7 ayda erginleşir. 

Çok soğuk geçen kışlarda kötü beslenmeden çoğu zaman düşük 
yaparlar.



Göç:

Genelde göç etmezler, istilacı olan 
bu tür, yerleştiği coğrafyada doğal 
hayatın bir parçası olmuştur.

Bulundukları alanı fazla terk 
etmezler, 100 metrelik alanda 
yaşamlarını sürdürürler fakat 
populasyonun aşırı çoğalması ve 
su taşkınları gibi nedenlerle diğer 
sulak alanlara dağılma eğilimi 
gösterirler.



Populasyonu:

Oldukça kolay üreyebilen bu tür aslında istilacıdır. 

Güney Amerika kökenli olması, sıcak iklime alışık                                          
olması anlamına gelmektedir. 

Bahar aylarında ve yazın üreyen bu hayvanlar,                                                
kışın aşırı soğuklara dayanamamakta ve böylece                                                      
nüfusları belli bir sayıyı geçememektedir. 

Böylelikle tabiat ana dengeyi yine sağlamış                                        
olmaktadır. 

Aslında tarım alanlarına zarar verecek                                         
potansiyele sahiptirler.

Çok çetin kış şartlarında üremeleri sekteye uğrar, yavrular ve 
gençler ölür ve sadece bu çetin kış şartlarında erginler hayatta 
kalır ve böylece populasyonlarında gerileme olur.





Davranışı:

Foklar gibi yetkin bir şekilde sularda yüzerler. 

Gündüzleri toprak altındaki yuvalarında kalırlar. 

Akşam karanlığında ve geceleri işlektirler. 

Kış sabahları suyun üzerine, kurumuş sazlardan   yaptıkları yataklarda 
güneş doğup onları ısıtana  kadar saatlerce hareketsiz kalırlar. 

Bu durumda oldukça savunmasız oldukları söylenebilir. 

Neredeyse elinizle dokunacak mesafeye kadar yaklaşabilirsiniz. 



Sabah saatlerini oldukça uyuşuk vaziyette geçirirler. 

İyi kamufle olurlar, sazların arasında hareketsiz kaldıklarında fark etmek 
çok zordur, yine herhangi bir tehlike sezdiklerinde doğal davranışları 
gereği suya dalarlar ve daha uzak bir noktadan sessizce sadece burun 
deliklerini ve gözlerini çıkararak –yine gözükmeden- güvenliklerini 
sağlamaya çalışırlar. 

Yüzüp kıyıya çıktıktan sonra ön ayakları ile yüzlerini ve vücutlarını 
temizlerler; bu anlarını izlemek oldukça keyiflidir.



Yararları:

Bu hayvan eti ve kürkü için bazı yerlerde değerlidir. Bazı yerlerde 
etleri besin olarak tüketilir. 

Bazı yerlerde timsah ve diğer bazı yırtıcılar için besin kaynağıdır. 

Aynı zamanda çok aşırı çoğalan su bitkilerini tüketme yeteneğinde 
olduğundan için biyolojik mücadele açısından değerlidir. 

Yani göl, gölet ve bataklık gibi sucul ortamlarda aşırı bitki 
çoğalmasını engelleyebilirler.



Zararları: 

Nehir kenarlarına ve bentlerin temeline                                                 
yuvalanmaları nedeniyle sulama tesislerine                                                      
zarar verirler. 

Su bitkilerin genç filizlerini ve sazların rizomlarını yerler. 

Sazların su içindeki köklerini kesip rizomlarını, taze kısımlarını 
yediklerinden ve yenilen sazların yerine yenileri de çıkmadığından 
sazlık alanların küçülmesine, yok olmasına neden olmaktadır. 

Aşırı üremeleriyle büyüyen populasyonlarıyla bütün bitki yataklarını 
tamamıyla açabilir ve onları üstü açık su alanlarına çevirebilir. 

Sazlara yuva yapan kuşların                                                                   
üremelerini de bu şekilde                                                                                            
dolaylı olarak negatif yönde                                                                                   
tehdit ederler. 



Ayrıca ortamda bulunan nadir bitki türlerini de tüketerek bu bitkileri o 
ortamda ortadan kalkmasına neden olmaktadırlar. 

Balıkların yatak alanlarını da bozarak balıklara dolaylı olarak zarar 
vermektedir. 

Sazlıkları tüketerek kuşların üremesine negatif yönde etki etmektedir.

Nadir türlerden kız böceği (Libellula angelina) türüne dolaylı olarak 
zarar vermektedir. 

Bu tür soya tarlaları, pirinç tarlaları, şeker kamışı alanları, yonca 
tarlaları ve yulaf gibi çeşitli bitki alanlarına ciddi zarar verebilir.

Kumul alanlardaki bitkileri tüketerek kumul erozyonun sebep olurlar.



Sağlık:

Zoonoz etkenidir. 

Çeşitli parazitleri ve hastalıklar taşıyarak başka                                                  
bir canlıya, çiftlik hayvanlarına, insanlara iletebilir. 

Bakteriyal (toxoplasmosis, pappilomatosis, rabies, salmonellosis), iç parazit 
(karaciğer kelebeği, şerit ve yuvarlak solucan) ile dış parazit (bit, pire ve 
kene) taşırlar. 

İnsanlara sağlık ve parazit bulaştırması yönünde çok fazla çalışmalar 
bulunmamasına rağmen toxoplasma, chlamydia ve salmonella gibi 
bakterileri bulaştırma potansiyelindedir. 

Su maymunu parazitleri insanlara çoğu zaman nematodlar ve kan yoluyla 
bulaşır. 

Çiftçiler, çiftlik hayvanları, balıkçılar ve su kenarlarında yaşayan kişiler bu 
tehdit altındadır.



İdrarlarını suya yaptıklarında, idrarlarında bulunan bazı 
bakterileri suya vererek su kenarlarında yaşayan insan ve bazı 
hayvanlarda leptospirosis hastalığına neden olur.

LEPTOSPİROSİS: İnsanlarda ve hayvanlarda görülen bakteriyal bir 
hastalıktır. 

Bu hastalığa enfeksiyonlu hayvanın idrarında ve dokularında 
bulunan Leptospira bakterisi neden olur. 

Leptospirosis rahatsızlığının yaygın ilk belirtileri ateş, şiddetli baş 
ağrısı, kas ağrısı, titreme, kusma ve gözlerin kızarmasıdır.



Düşmanları:

Su maymunlarının en önemli bilinen düşmanı insandır. 

Postlarından kürk elde etmek amacıyla yetiştirilir.

Büyük boy yırtıcılar. 

Köpekler .  …………………………



Halk tarafından koypunun insanlara saldırdığı düşünülse de 
Myocastor coypus insanlara saldırmazzz…



Su Maynunun Zararların Karşı Yapılmış Bazı Çalışmalar:

•2002 yılında Amerika'da Louisina'da 1 yıl içerisinde 342 avcı
tarafından 300.000 adet su maymunlarını ortadan kaldırmak
için 12,5 milyon dolar harcanmıştır. Böylece dünya çapında
zararlı hayvan sınıfına sokulan su maymunu Amerika'da bu
bölgede tamamen ortadan kaldırılmış.

•İngiltere'de Batı Angli'da 6.000 birey içeren su maymunu
populasyonu sırf bu iş için işe alınan 24 kişi canlı yakalama
tuzakları kullanarak, 8 yıl içerisinde su maymunu tamamen
ortadan kaldırılmıştır. Bu iş için 2,5 milyon sterlin harcanmıştır
(Genovesi, 2005)



• Kenya'da Navaisha gölünde su maymunu ile biyomücadelede
piton kullanılmış fakat bu mücadelede başarısız olunmuştur. 

• İtalya'da bir gölde su maymunun ortadan kaldırılması için 
tamamen ortadan kaldırılmasına Doğal Hayatı Koruma tarafından 
izin verilmemiştir.

• İtalya'da 1995-2000 yılları arasında su maymunu aşırı çoğalarak 
sulak alanlarda 11.631.721 euro zarara sebep olmuş. Su 
maymununun kontrolü için 2.614.408 euro harcanmış olup, 6 yıl 
içinde 220.688 adet koypu ortadan kaldırılmıştır (%54'ü tuzakla 
yakalama, silahla vurma ve %46'sı ise direk silahla vurma). 

• Böylece mücadele yapılan alanda su maymunu populasyonu
kontrol altına alınmıştır.



• İngiltere'de su maymunu ile mücadele amaçlı "Su Maymunu 
Araştırma Laboratuvarı" kurumu kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. 

• İngiltere'de Norfolk'ta su maymunu kontrol amaçlı ilk çalışma 1962-
1965 yılları arasında  yapılmış ve 40.000 hayvan yakalanmış ve 
ortadan kaldırılmıştır. 

• İkinci çalışma ise 10 yıl sürmüş, 1981-1989 yıllarında Doğu Anglia'da
24 avcı ile gerçekleştirilmiştir. 

• Bu çalışmada her gün havuç ile yemlenen canlı yakalama tuzakları 
kullanılmış ve yakalanan hayvanlar başlarından silah ile vurulmuştur. 

• Bu çalışmanın başlangıcında ilk yıl 6.000 su maymunu ve çalışma 
sonuna kadar da yaklaşık 34.900 su maymunu ortadan kaldırılarak 
bölgedeki su maymunun kökü kazınmıştır. 

• 1992 yılında da İngiltere Tarım Bakanlığınca finanse edilen Su 
Maymunu Araştırma Laboratuvarı ve ekibi su maymunun bölgede 
kökü kazındığından lav edilmiştir.



Tuzaklar



Trakya’da bugüne kadar su maymunu üzerine yapılan
çalışmalar:

Bilindiği üzere su maymunu Türkiye’de ikinci olarak Edirne il
sınırları içerisinde yer alan Tunca ve Meriç nehirlerinde 1991
yılında saptanmıştır. Sonra Tekirdağ, Kırlareli ve Çanakkale
illerinden yeni bulgular elde edilmiştir.

Su maymunun Trakya’da ilk kaydı ile ilgili 1994 yılında yayınlanan ilk

yayın TRAKYA BÖLGESİ’NDE Myocastor coypus (Molina, 1782) (SU

MAYMUNU) (RODENTIA; MAMMALIA)’A AİT İLK KAYIT “ adlı

makaledir.

Daha sonraları Yunanistan’dan gelip Meriç Nehrine katılan Arda

Nehri’nden de su maymunu örnekleri elde edilmiştir.





•Daha sonra 1999 yılında koypunun

Trakya’daki dağılımı üzerine “ NOTE:

INVASIVE COYPUS, Myocastor

coypus (Molina, 1782), IN THE

EUROPEAN PART OF TURKEY “

adlı makale yayınlanarak bölgedeki

su maymununa ait bilinen lokalite

sayısı 10’a çıkmıştır.

•Su maymunun Tüm Meriç Nehri

boyunca, Edirne’den Saros körfezine

kadar yayıldığı belirlenmiştir.

•Su maymunu henüz Gala Gölünde

görülmemiştir.



•Orman ve Su İşleri III. Bölge Müdürlüğü / Edirne Şube Müdürlüğü 
sorumluluğunda ve  Urban Çevre ve Danışmanlık ve Müh. Tic. Ltd. 
Şti. tarafından yürütülen 2014 yılında tamamlanan “Edirne ilinin 
Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve 
İzleme Projesi” adlı proje kapsamında Meriç Nehri havzası, Gala 
Gölü ve çevresinde yeni lokaliteleri bulunmuştur. 

•Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda su maymunun Meriç 
Nehri ve Meriç Nehri’ne bağlantılı dere, çay, göl ve göletlere 
populasyonun çoğalarak dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. 

•Özellikle İpsala ve Enez ilçe sınırlarında kalan Meriç Nehri ile 
sedde arasındaki ağaçlıklı ve bitki bakımından bol alanların 2000’li 
yıllarında çeltik tarımına açılmasıyla, çeltik tarım alanlarının 
genişlemesiyle su maymunun Gala Gölü Milli Parkını ve çeltik 
kanallarını istila ettiği gözlenmiştir. 



Proje kapsamında köylülerle su maymunu hakkında söyleşi.



T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğü, Edirne Şube Müdürlüğü 
sorumluluğunda yürütülen, Poygar Planlama Şirketi’nce yürütülen  
ve 20.12.2016 tarihinde bitirilen “Gala Gölü Milli Parkı’nın Flora, 
Fauna ve Vejetasyon Tespiti. 265 sayfa “ adlı proje gereği Gala 
Gölü Milli Parkı ve çevresinde su maymunu populasyonu üzerine 
ayrıntılı çalışmalarda bulunulmuştur. 

Bu çalışma ile su maymunu populasyonunun arttığı, göldeki sazlık 
alanlara büyük zararlar verdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada 
fotokapanlar kullanılmıştır.



•Ayrıca Bulgar araştırıcı 
Gradimir GRUYCHEV 
tarafından Meriç Nehri’nin 
Bulgaristan tarafındaki, 
Türkiye’ye 50 km kadar 
uzaklıkta (Harmanlı, 
Svilengrad, Plovdiv) su 
maymunu  üzerine çalışmalar 
yapılmış ve Meriç Nehri'nde 
24 yeni lokalitede su 
maymunu varlığı tespit 
edilmiştir (2017).



•Yunanistan’da yapılan 
bir çalışmada Meriç 
Nehri ve buraya dökülen 
derelerde ve ülkenin 
diğer yerlerinden bazı su 
maymunu lokaliteleri
verilmiştir.



Son 3 yılda su maymunu ile ilgili yapılan çalışmalar ve kayıtlarla su

maymunun Trakya’da yayılımını genişlettiği tespit edilmiştir.

İlgili bazı katıtlar şöyledir;

- Tekirdağ Malkara-Yenidibek Köyü ve Korudağı RES (Koru Dağı) –

05 Mayıs 2018

- Kırklareli (Şeytan Deresi) Bağdan Beton Tesisi – 22 Mart ve 12 Ekim

2019

- Kırklareli Babaeski – Sanayi – 15 Ekim 2019

- Çanakkale, Gelibolu – Kavak deltası sulak alan – Mayıs 2020

İlginç olan ise bugüne kadar bölgede yapılan çalışmalarda Ergene

Nehri’nde su maymunu ile ilgili her hangi bir bulgu yoktur. Sanırım bu

hayvan kirli suları sevmiyor.



Tekirdağ Malkara-Yenidibek Köyü ve Korudağı RES (Koru Dağı) – 05 Mayıs 2018



Kırklareli (Şeytan Deresi) Bağdan Beton Tesisi – 12 Ekim 2019



Kırklareli, Babaeski – Sanayi Sitesi – 15 Ekim 2019



Çanakkale, Gelibolu – Kavak deltası sulak alan – Mayıs 2020



Şekil. Su maymunun Trakya’da güncel dağılımı 
(EDİRNE, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale)



Değerlendirme:

Bugüne kadar Tunca Nehri, Meriç havzası ve Gala Gölü Milli Parkı ve
çevresindeki sulak alanlarda su maymunu üzerine yapılmış gözlemler
ve çalışmalar değerlendirildiğinde;

•Tunca Nehrin'de su maymunu populasyonunun sabit kaldığı, çevre
köylülerce de herhangi bir şikayet olunmamıştır.

•Edirne Karaağaç mahallesinde Meriç Nehri ile Arda nehirlerinde,
Edirne şehri boyunca uzanan nehirde yaşadığı gözlenmiştir.
Bugünlerde Tunca köprüsü yakınındaki nehirdeki sazlık alanda
görülmüştür.

•Kapıkule sınır kapısından Meriç Nehri'nin Enez'de Ege Denizi'ne
döküldüğü yere kadar yaklaşık 160 kmlik mesafede Meriç Nehri ve
çevresindeki bağlantılı dere ve kanallara özellikle Gala Gölünde
populasyonunu aşırı çoğaldığı ve yayıldığı tespit edilmiştir.



•Meriç Nehrine dökülen Tayakadın deresinden Sazlıdere köyüne
kadarki 8-10 kmlik mesafedeki dere boyunca ve kanalları işgal
ederek yayıldığı tespit edilmiştir.

•Meriç Nehrinin Uzunköprü-Kiremitçisalih köyünden aşağı
kısmında son yıllarda artan su maymunu populasyonun nehir
yakınlarındaki tarım ürünlerine ve özellikle çeltiklerin çimen
safhasında çeltiklere büyük zararlar verdiği iddia edilmiştir.

• Bu iddiaların gerçekliğini araştırmak için çeltik tarımının
yapıldığı mevsimlerde çeltik tarım sahalarında bu konuda
yeniden detaylı araştırmanın yapılması gerekmektedir.

•Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale il sınırları içinde yayılımını
genişlettiği tespit edilmiş. Ve yayılımının hala devam ettiğini
düşünmekteyiz.



•Özellikle Meriç kenarında yer alan Kiremitcisalih, Seren, Gemici,

Karayusuflu, Alibey, Nasuhbey, Umurca, Kadıdondurma, Subaşı, Küplü,

Adasarhanlı köylerinde çiftçilik yapan köylüleri su maymunun çeltik ve

tarım ürünlerine verdiği ve su maymunundan zararlarından

şikayetcilerdir.

•İpsala, Yenikarpuzlu, Koyuntepe çeltik çiftçileri su maymunun çeltiklere

verdiği zarardan en fazla şikayetçi olan yerel halkın başında gelmektedir.

•Milli park içinde yer alan Gala ve Pamuklu gölleri ile Sığırcı gölü,

Kocagöl ile bağlantılı sulak alanlar ve çeltik tarım alanları arasındaki

kanallarda su maymunu populasyonu arttığı gözlenmiş fakat bu konuda

tam doyurucu bilgiye henüz ulaşılamamıştır.

•Gala Gölü ile bağlantılı dereler, su kanalları ve sulak alanlar üzerinden

su maymunun Kılıçköy altından Keşan ilçesi Yenimuhacir köyü altına

kadar yayılım gösterdiği gözlenmiştir.

•Keşan Kılıçköy’de su kanalı yakınına kurulu olan inek çiftliğinde 20

kadar su maymununun işletme tarafından öldürüldüğü bilgisine

ulaşılmıştır (2018).



Öneriler:

•Su maymunun bölgedeki sulak alanlara ve çeltik tarımına yaptığı

zararlar yeterince tespit edildikten sonra su maymunu populasyonunun

azaltılmasına yönelik çalışmaların, programların yapılabilmesi için su

maymunun özellikle korunma statüsünün yeniden değerlendirilmesi

gerekmektedir.

•Su maymunu IUCN'ye göre LC (düşük risk içeren yaygın tür), OSB ye

göre koruma altında Ek III kategorisindedir.

•Bölgedeki teklif edilecek çalışmalar sonundaki verilere göre su

maymununun OSB kategorisindeki Korunan Hayvan (Ek III)

statüsünden korunmayan hayvan statüsüne geçici ya da sürekli

geçirilmesi önerilmiştir.

•Bununla ilgili bakanlığa 2018 yılında girişim yapılmış ve hala sonuç

beklenmektedir.



•İlk olarak korunma statüsünün değiştirilmesi gerekmektedir.

•Son 3 yılda su maymunun Trakya’da dağılımı ile ilgili çeşitli kaynaklardan elde

edilen bulgulara bakıldığında su maymunun zamanla tüm Trakya’ya yayılacağı

düşünülmektedir.

•Kırlareli, Tekirdağ ve Çanakkale il sınırları içesinde program dahilimde su

maymunun güncel dağılımını belirlemek amacıyla arazi çalışmaları yapılmalıdır.

•Yapılacak bu bilgiler ışığında su maymunun çevreye verdiği zararların mahiyeti

tespit edilmesi gerekmektedir.

•Tüm bu çalışmalarla elde edilen sonuçlara göre su maymunun populasyonunu

azaltmak veya tamamen yok etmek için girişimlerde bulunulması gerekmektedir.

•Bu güne kadarki bulgulara / izlenimlere göre Gala Gölündeki su maymunu

popülasyonunun verdiği zarar da göz önüne alındığında birincil olarak Gala Gölü

Milli Parkı çalışma alanı olarak düşünülebilir.

•Ya da hiç dokunmadan su maymunun sadece dağılımını izlemek yeterli olacak mı?

• Eti yendiği için bu konuda halkın katılımıyla populasyonun düşürülmesi

düşünülebilir.

•Yerel avcılar ve stk lar ile işbirliğine gidilip bir yok etme timi kurulabilir.

•Devlet tarafın özel yok etme timi kurulabilir.

•Ödüllü avlanma yapılabilir.

•Yunanistan ve Bulgaristan ile bu konuda ortak proje hazırlanabilir.



Gala Gölü çalışmaları ile ilgili bazı fotoğraflar























Kaynaklar: Related Literature
• Ağşa, L. 1975. Sumaymunu. Av dergisi. 8:3-4.

• Bertolino, S., C. Angelici, E. Monaco, A. Monaco, and D. Capizzi. 2011. Interactions between coypu (Myocastor coypus) and bird nests in

three Mediterranean wetlands of central Italy. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 22(2):333-339.

• Carter, J., and B. P. Leonard. 2002. A review of the literature on the worldwide distribution, spread of, and efforts to eradicate the coypu

(Myocastor coypus). Wildlife Society Bulletin 30(1):162-175. First account on the occurrence of selected invasive alien vertebrates in

Greece. BioInvasions Records,Volume 5, Issue 4: 189–196.

• Chloe A. and Legakis A. 2016.

• Edirne ilinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi. 2014. Orman ve Su İşleri III. Bölge Müdürlüğü /

Edirne Şube Müdürlüğü, Edirne, 783 sayfa. (Yüklenici firma: Urban Çevre ve Danışmanlık ve Müh. Tic. Ltd. Şti., Ankara - 06.12.2014).

• Gala Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Analitik Etüt Raporu, 2010. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli

Parklar Genel Müdürlüğü. BEL-DA LTD (Belde Proje ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi - Ankara) 581 sayfa.

• Gala Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Sentez Raporu, 2010. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar

Genel Müdürlüğü. BEL-DA LTD (Belde Proje ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi - Ankara) 70 sayfa.

• Gala Gölü Milli Parkı’nın Flora, Fauna ve Vejetasyon Tespiti Hizmet Alımı İşi Sonuç Raporu. 2017. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı I.

Bölge Müdürlüğü - Edirne Şube Müdürlüğü (Yüklenici firma : Poygar Planlama. 265 sayfa. 2017)

• Gosling, L.M. and Baker, J. 1989. The eradication of muskart and coypus from Britain. Biological Journal of of the Linnean Society,38:39-51.

• Gruychev, G. 2012. New Record of Nutria (Myocastor coypus (Molina, 1782)) Downstream of The Maritsa River in Bulgaria. Forestry İdeas

vol. 18, No 1 (43):110-112.
•Gruychev, G. 2017. Distribution and density of coypu (Myocastor coypus (molina, 1782)) in downstream of Maritsa River Southeast Bulgaria. Forestry

Ideas, 2017, vol. 1 (53):77-81.
•İlker, A., Arslan, A., Pamukoğlu, N., Albayrak, İ. 2009: C-Banded karyotype of Myocastor coypus (Molina, 1782) from Turkey (Mammali: Rodentia). Folia

Biol. (Kraków) 57: 33–36.
• Krystufek, B., And Vohralik, V. 2009. Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia II: Cricetinae, Muridae, Spalacidae, Calomyscidae,

Capromyidae, Hysticidae, Castoridae. Zgodovinskodrustvozajuzno Primorsko Znanstveno-raziskovalnosredisce Republike Slovenije Koper.

1-372.

• Kumerloeve, H. 1975. Die Saugetierte (Mammalia) der Turkei. Veröff. Zool. Staatssamlung München. 18: 69-158

• Kurtonur, C., Özkan, B., Albayrak, İ., Kıvanç, E., Kefelioğlu, H. 1996. Memeliler (Mammalia); Türkiye Omurgalılar Tür Listesi. Edt. Kence, A.,

Bilgin, C. C. : DPT/TBAG - Çev. Sek. 3. 1-23. Ankara.

• Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B.

M.,Vohralik, V. And Zima J. 1999. Atlas of European Mammals. Published by T & A D Poyserforthe Societas Europaea Mammalogica. The

Academic Press, London. 496 pp. (Turkey coordinators. Kurtonur, C. & Özkan, B.)

• Noctule, Nyctalus lasiopterus (Mammalia: Chiroptera) fromTurkey. Acta zool. Bul., 63 (2), 217-220.

• Özkan, B. 1999. Note:Feral coypus, Myocastor coypus (Molina; 1782) in European part of Turkey. Journal of Israel Zoology,Vol.45, 289-291

• Özkan, B. 2014. Arazi/Müze Notları. T.Ü.F.F. Edirne

• Özkan, B., Kurtonur, C. 1994. Trakya Bölgesi'nde Myocastor coypus (Molina, 1782) (Su maymunu) (Rodentia: Mammalia)'a Ait İlk Kayıt. XII.

Ulusal Biyoloji Kongresi. Zooloji Seksiyonu Bildiri Kitabı, s. 273 - 276, 6 - 8 Temmuz 1994,Trakya Üniversitesi, Edirne.

• Purger, J.J. and Krystufek, B. 1991. Feral coypu Myocastor coypus (Rodentia, Mammalia) in Yugoslavia. Biol. vestn 39(1991) 4: 19-24.

• Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Karataş, A. 2006. Rodents of Türkiye (Türkiye Kemiricileri). (Ed. Ali Demirsoy). Meteksan Co. Ankara. 1-154.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER .


