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Tür ismi    Sicyos angulatus L.

Sinonim isimleri   Elaterium trifoliatum L.

Yaygın kullanılan  
isimleri 

İngilizce ismi   Bur cucumber
   One seeded bur cucumber
   Star cucumber

İtdolanbacı
Ham bostan
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Tek yıllık, 15 metreye kadar 
boylanabilen, tırmanıcı gövdesi yoğun 
salgı tüylü otsu bir bitkidir. Dairesel 
üçgenimsi olan basit yapraklar 3-5 
loplu, elsi damarlı, iki sıralı sarmal 
dizili, kenarları ince dişli ve sapları 1-7 
cm uzunluğunda yüzeyleri tüylüdür. 
Erkek ve dişi çiçekler ayrı bireyler 
üzerinde veya aynı birey üzerinde 
bulunabilir. Erkek çiçeklerin 10-24 
adeti bir arada, çiçek yaprakları 
yeşilimsi-beyaz renkte, 4-5 mm 
boyutunda başak ya da bileşik başak 
şeklindedir. Dişi çiçeklerin 8-20 adeti 
bir arada, çiçek yaprakları yeşilimsi-

beyaz renkte, küresel bir simoz 
halinde yapıları vardır. Meyvelerin 2,5-
3,7 cm çaplı yapıları kümeler halinde 
8-20 tanesi bir aradadır. Meyvelerin 
her biri bir adet kahverengi tohumlu, 
üzerleri yoğun ve batıcı dikenlerle 
kaplıdır. Yaprak altlarından çıkan 3-4 
parçalı dallanmış güçlü sülükleri ile 
bulunduğu ortamdaki doğal ve kültür 
bitkilerine kolayca tutunur (Şekil 1). 
Nisan’dan Ekim’e kadar geniş bir 
büyüme dönemine sahip bir yıllık, 
istilacı özelliği çok yüksek olan otsu 
bir türdür.

1. İtdolanbacı 

1.1. Türün Kısa Tanımı 
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Şekil 1: İtdolanbacının genel görünüşü (Fotoğraf: Prof. Dr. 
Salih Terzioğlu)

1.2.  Habitat Tercihi
İtdolanbacı genellikle imar faaliyetleri nedeniyle hassaslaşmış alanlarda, tarla, 
bahçe arazilerinin çevrelerinde, nemli akarsu boylarında, alüvyon-azonal 
topraklarda, kurumuş dere yataklarında ve orman kenarlarında yayılabilirler. 
Bulunduğu alanlarda özellikle ilkbahar aylarındaki toprak nemliliği tohumun 
çimlenmesi için önemli bir faktördür. Işık azlığına hassas olmasına karşın sıfırın 
üzerindeki düşük sıcaklıklara oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle yayılım gösterdiği 
alanlarda sonbahar aylarında da gelişimine ve meyve üretimine devam 
edebilmektedir. 

1.3.  Doğal Yayılış Alanı 
Kuzey Amerika’nın doğal bitkisidir. Kanada’da Ontario ve Québec eyaletlerinde, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise otuz dokuz eyalette yayılım gösterir. (EPPO, 
2010)

1.4.  İstilacılık
İtdolonbacının sahip olduğu çeşitli özellikler türün doğal olarak yayılış 
göstermediği alanlarda bulunmasına ve neslini sürdürmesine katkı sağlamaktdır. 
Türün tohumlarının yüksek çimlenme yüzdesine sahip olmasyla ve oldukça 
fazla sayıda tohum üretebilmesiyle giriş yaptığı alanlarda sayılarını kısa sürede 
arttırabilirler. Sürünücü gövdeleri ve farklı yüzeylere kolayca tutunmasını sağlayan 
sülük dalları ile diğer bitki türlerine göre kolayca gün ışığına ulaşbilmekte ve 
ürettiği allelopatik maddelerle bulunduğu alanda diğer bitki türlerinin yetişmesini 
zorlaştırmaktadır. Bu özellikleri ile doğal olarak yayılış göstermediği alanlarda 
diğer bitki türleri üzerinde alan ve kaynak rekabitine bağlı baskı oluştururlar. 
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1.5. Dağılım Yolları
Dünya’daki yayılışı değerlendirildiğinde, türün yeni alanlara geçişinin önemli 
ölçüde yem sevkiyatıyla gerçekleştirildiği belirtilmektedir (CABI, 2021). 19. 
Yüzyılda birçok Avrupa ülkesine süs bitkisi olarak getirilmiş ve daha sonra 
istilacı hale gelmiştir (Larche´, 2004). Türün tohumlarının yabanıl yağlık tohum 
veya kuşyemi olduğu da belirtilmektedir (Clement ve Foster, 1994). Türe ait 
tohumlar 1970 ve 1980’lerde Birleşik Krallığa kuşyemiş olarak, aynı yıllarda 
Norveç’e soya fasulyesi sevkiyatıyla ve Japonya’ya da yemlik tahıl ithalatıyla 
ulaştığı belirtilmektedir (EPPO, 2010). Tür, 1989’da ilk kez girdiği Kore’de 15 yılda 
yayılarak 2005’te ülkede 110 hektardan fazla bir alana yayıldığı belirtilmektedir 
(Kil vd., 2006). 

Vasilchenko (1957)’ a göre bu tür 20. yüzyılın başında yalnızca Rusya’nın Avrupa 
bölümünde yayılış gösterirken, Tutin (1968)’e göre bu türün yayılışı 20.yy sonlarına 
doğru eski Yugoslavya, Avusturya, İtalya, Romanya ve Siberya bölgesine kadar 
ulaşmıştır. 

1.6. Dünya’daki Dağılımı
Türün Dünya’da yayıldığı en kuzey noktası Norveç (59°K) ve en güney noktası 
Martinique (14°K)’dir (CABI, 2021). Günümüzde türün dağılım sınırları İsveç, 
Norveç, Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, Türkiye, Kore ve Japonya’ya kadar 
ulaşmıştır (Tzonev, 2005), (Şekil 2). 

Şekil 2: İtdolanbacı’nın Dünya’daki dağılım alanları (GBIF, 2020).

1.7.  Türkiye’deki Dağılımı
Türkiye’den türün toplam 398 noktadan kaydı verilmiştir. Yoğun olarak Artvin, 
Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde dağılım göstermektedir (Şekil 3). TERIAS 
Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda türün özellikle son altı yıl içinde söz 
konusu illerdeki yayılışının hem dikey hem de yatay yönde hızla arttığını ortaya 
koy maktadır. Türün 1195 m ile Uzungöl Tabiat Parkı (Çaykara/Trabzon) ve 1163 m 
ile Bayırköy (İkizdere / Rize) ile en yüksek rakımlarında yayılış gösterdiği tespit 
edilmiştir. Keşap-Karabulduk (Giresun) ve Of-Solaklı (Trabzon) vadileri en yoğun 
bulunduğu havzalardır.
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Şekil 3: İtdolanbacı’nın Türkiye’deki dağılım alanları (Harita: Elif Deniz Ülker)

1.8.  Türkiye’deki Durumu
İtdolanbacının ülkemizdeki ilk kaydı 1994 yılında Artvin Borçka Camili’den 
verilmiştir (Duman ve Güner, 1996). Daha sonra tür ülkemizin istilacı egzotik tür 
listesine eklenmiş ve yayılışının Trabzon’a kadar ulaştığı belirtilmiştir (Terzioğlu 
ve Anşin, 1999). Türün ülkemize Gürcistan üzerinden girdiği ve yaklaşık 25 
yıllık sürede yüksek istila potansiyeli ile Karadeniz boyunca doğudan batıya ve 
yüksek rakımlara hızla dağılımını devam ettirmekte olduğu tespit edilmiştir. 

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından geliştirilen “EICAT-Yabancı 
Taksonlar için Çevresel Etki Sınıflandırması (IUCN, 2020)” dikkate alındığında, 
İtdolanbacı türünün yayıldığı ekosistemlerde MO (Moderate-Ilımlı) kategorisinde 
değerlendirilmiştir. Bu kategoride yer alan yabancı türler; yeni yerleştiği 
alanlardaki türlerin popülasyon büyüklüğünü olumsuz etkileyen, ancak 
herhangi bir doğal taksonun yok olmasına neden olmamış organizmalar olarak 
tanımlanmaktadır. 

İtdolanbacının Türkiye’de yayılış gösterdiği beş ildeki yerli popülasyonlar 
(endemikler dahil) üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olmakla berber, şu 
ana kadar yapılan çalışmalar/gözlemler dikkate alındığında herhangi bir türün 
popülasyonunun tamamen yok olduğunu gösteren bulgu mevcut değildir. 
Aancak ileride yapılacak yeni değerlendirmelerle bu kategorinin değişebileceği 
öngörülmektedir. 

1.9.  Genel Etkileri
Dağılım gösterdiği alanlarda yerel türlerle alan ve kaynak rekabeti yaratır. Yoğun 
dallanması ve geniş yaprakları sayesinde geniş alanlarda üzerine tırmandığı 
bitkilerin ışığını keser. Hızlı büyümesiyle ve allelopatik özellikleriyle yerel türlerin 
alandaki varlığının zaman içersinde azalmasına neden olmaktadır (Uraguchi vd., 
2003). Türün dağılım alanları ve birey yoğunluğuna bağlı olarak üzerine sarıldığı 
yerel bitkileri ağırlığıyla ezebilir.
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Fındık, çay gibi ticari değeri olan bitkilerin güneşini keserek ve besin rekabetine 
girerek verim kayıplarına ve hasat öncesi İtdolanbacı bireylerinin alandan 
temizlenmesi gerektiğinden önemli işgücü kaybına neden olmaktadır. Ağaçlık 
alanlarda ise artım kaybına ve bazen de fidelerin kurumalarına neden olmaktadır. 

1.10.  Mevcut Kontrol Yöntemleri
Türün Dünya’da doğal olarak yayılım göstermediği ve istilacı olduğu diğer 
alanlarda çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler istilacı türün 
yayılım gösterdiği alanın ekolojik değeri, alan tipi ve yerel türlerle olan ilşkisine 
göre şekillenmiştir. İtdolanbacının istilacı olduğu alanlarda ışık geçirmeyen 
brandayla üstlerinin ikiyıl botunca örtülerek ışığının kesilmesi, kontrollü yakma, 
elle veya tırpanla ortamdan uzaklaştırma, malç veya temiz toprakla bireylerin 
üzerini kapatma yöntemleri türle mücadele için uygulanmaktadır. 

TERIAS Projesi tür uzmanları tarafından belirlenen yoğunluk haritaları, dağılım 
gösterdiği habitat tipleri ve türün tohum oluşturma dönemleri göz önüne 
alınarak belli dönemlerde bulunduğu alanlarda elle sökme, tırpanla ortamdan 
uzaklaştırma ile fiziksel kontrol yönteleri uygulanmaktadır. Türün doğal olrak 
dağılım göstermediği alanlardaki yerel halkı bilgilendirme çalışmalrı ile türün 
özellikleri, etkileri ve yayılma süreci anlatılarak yeni alanlara geçişi ve daha 
önceden var olan alanlardaki yoğunluğunun artmamasına yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Buna ek olarak hazırlanan uzun vadeli eylem planları ile türün 
yönetimi sağlanmaktadır.

1.11. Kullanımı
İtdolonbacı 19. yüzyılda süs bitkisi için kullanılmış olsa da günümüzde estetik 
yönden dikkat çekici bir tür değildir. Türün önceleri yabanıl yağlık tohum ve 
kuşyemi olarak da kullanıldığı bilinmektedir (Clement ve Foster, 1994). Taze 
gövdeleri ve yaprakları Giresun bölgesinde büyükbaş hayvan yemi olarak 
kullanılmaktadır. 
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Tür ismi    Gambusia holbrooki

Sinonim isimleri   Gambusia affinis holbrooki
   Zygonectes atrilatus
   Haplochilus melanops
   Gambusia modesta
   Gambusia myersi

Yaygın kullanılan  
isimleri 

İngilizce ismi   Eastern Mosquitofish

Doğu Sivrisinek Balığı, 
Kurbağa balığı, 
Sinek balığı

2. DOĞU SİVRİSİNEK BALIĞI
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Gambusia cinsinin türleri genel olarak küçük boylu balıklardır (erkekler en fazla 
35 mm standart boy ve dişiller en fazla 80 mm standart boy). Vücut renkleri 
açık gümüşi gri ve parlak olup karın kısımları beyazımsı renktedir. Dişilerin anal 
bölgesinde yavrulama öncesi siyah bir leke bulunur, ancak erkekte böyle bir leke 
yoktur. Anal yüzgeç dişilerde yuvarlak kenarlı, erkeklerde değişime uğrayarak 
boru şeklini almış ve üreme organına dönüşmüştür (Şekil 4).

2. Doğu Sivrisinek Balığı 

2.1. Türün Kısa Tanımı
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Şekil 4: Doğu sivrisinek balığının erkek (üstte) ve dişi (altta) bireylerinin genel görünüşü. A, 
erkek üreme organı; B, dişilerde anal bölgede üreme dönemi belirginleşen siyah leke

2.2. Habitat Tercihi
Doğu sivrisinek balığının habitat tercihi oldukça geniştir. Habitat adaptasyon 
yetenekleri çok iyi olan bu tür tatlı sulardan aşırı tuzlu sulara, soğuk ılımandan 
tropik sulardan yapay olarak sıcaklığı artırılmış sulara, nehir ağzı, iç ve kıyı 
sularına, hem durgun hem de yavaş akan sulara kadar neredeyse tüm sucul 
habitatlara uyum sağlayabilir. Buna ek olarak genellikle su altında kalmış taşkın 
yataklarından, akarsuların sığ ve akıntı hızı düşük, su altı bitki yoğunluğunun 
fazla olduğu bölgelere, kaynak suları ve sulama kanallarından yararlanmaya da 
adapte olmuşlardır.

2.3. Doğal Yayılış Alanı
Türün doğal yayılış alanı Kuzey Amerika kıtasının doğusunda, güneydoğu 
Missisipi Havzası ve kuzey Meksika Körfezi kollarını kapsamaktadır. Türün doğal 
yayılışı genel olarak doğuda New Jersey’den Meksika Körfezi’ne ve kuzey 
Florida’ya kadar uzanır (Şekil 5).

2.4. İstilacılık
Doğu sivrisinek balığının sahip olduğu çeşitli özellikler türün doğal olarak 
yayılış göstermediği alanlarda bulunmasına ve neslini sürdürmesine katkı 
sağlamaktdır. Tür yerli balık türlerinin yumurta ve yavruları üzerinden beslenerek 
alandaki sayılarının zamanla azalmasına neden olmaktadır. Sergilediği agresif 
davranışlarıyla büyük bir besin rekabeti oluşturduğu ve Dişli sazancık bireylerinin 
üreme özellik ve davranışlarını değiştirdiği ortaya konmuştur.

2.5. Dağılım Yolları
20. yüzyılın başlarında sıtmanın sivrisinekler tarafından taşındığı ve Gambusia 
cinsine ait balıkların sivrisinek larvalarını tüketebileceğine dair ortak bulgulardan 
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bu yana, bu cinse ait Sivrisinek balığı (Gambusia affinis) ve Doğu sivrisinek 
balığı (G. holbrooki) türleri sivrisinek kontrol ajanları olarak Dünya çapında su 
kütlelerine aşılanmaya başlanmış ve günümüzde Dünya’daki en yaygın tatlı 
su balık türlerinden biri olmuştur. Dünya çapında, öncelikle pirinç tarlalarında, 
göletlerde, sulama kanallarında, bataklıklarda ve diğer doğal sularda sivrisinek 
kontrolüne yardımcı olmak için yaygın olarak aşılanmıştır. Elde edilen kayıtlara 
göre türün doğal dağılım alanının dışına ilk defa taşınması 1905 yılına Hawaii’ye 
gerçekleştirilmiştir (Krumholz, 1948). Günümüzde Doğu sivrisinek balığının 
Akdeniz, Avrupa ve Avustralya’ya aşılandığı, diğer yandan Sivrisinek balığının 
doğal dağılım alanı dışında Amerika Birleşik Devletleri’nin batısı, Hawaii ve Afrika 
ülkelerine ve Avustralya’ya aşılandığı bilinmektedir (Rehage ve Sih, 2004). 

Doğu sivrisinek balığı Türkiye’ye sivrisinek ile mücadele için Fransızlar tarafından 
1930’lu yıllarda Hatay’a getirilen bir tür olarak kaydedilmiştir (Erençin, 1978). 
Ancak ülkeye giriş zamanı ve kaynağı ile ilgili bir başka çalışmada bu türün 1920 
yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye’ye getirildiğibelirtilmektedir 
(White & Pyke, 2011). 

2.6.  Dünya’daki Dağılımı
Doğu sivrisinek balığı, sivrisinek mücadelesi amacıyla istemli olarak pek çok 
ülkeye taşınmış daha sonra yine aynı şekilde veya farklı yollarla Antartika 
dışındaki tüm kıtalara dağılmıştır.

Şekil 5: Doğusivrisinek balığının Dünya’daki dağılım alanları (GBIF, 2020)

2.7. Türkiye’deki Dağılımı
Doğu sivrisinek balığı sahip olduğu biyolojik özellikler sayesinde (üreme 
başarısı, geniş besin tercihi vb.) Türkiye’de hemen hemen bütün akarsu 
havzalarına yayılmış bir türdür (Şekil 6). Türkiye’nin batı bölgesinden, doğu ve 
kuzey bölgesine kıyasla daha fazla kayıt verilmiştir. Türün en yüksek kayıt sayısı 
Sakarya havzasından elde edilmiş olup bu havzayı sırasıyla Büyük Menderes, 
Asi ve Antalya havzaları takip etmiştir. 
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Şekil 6: Doğu sivrisinek balığının Türkiye’deki dağılımı (Harita: Elif Deniz Ülker)

En düşük kayıt sayıları Yeşilırmak, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve 
Kızılırmak havzasından verilmiştir. Türkiye’de Çoruh ve Kura-Aras Havzalarından 
henüz Doğu sivrisinek balığının kaydı verilmemiştir.

2.8. Türkiye’deki Durumu 
Doğu sivrisinek balığı Türkiye ve Avrupa için istilacı yabancı bir tür olup küresel 
ölçekte en tehlikeli 100 istilacı türden biri olarak nitelendirilmektedir.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından geliştirilen “EICAT-Yabancı 
Taksonlar için Çevresel Etki Sınıflandırması (IUCN, 2020)” dikkate alındığında, 
Doğu sivrisiek balığının yayıldığı ekosistemlerde MR (Major- Büyük) 
kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride yer alan yabancı türler; yeni 
yerleştiği alanlardaki taksonların popülasyon büyüklüğünü olumsuz etkileyen, 
ancak herhangi bir doğal taksonun yok olmasına neden olmamış organizmalar 
olarak tanımlanmaktadır. 

2.9.  Genel Etkileri
Doğu sivrisinek balığı içsularda potansiyel olarak birçok omurgalı ve omurgasız 
hayvan ve bitki türleri ile etkileşim halinde olup biyoçeşitliliğe etkileri Dünya’nın 
birçok ülkesinde birçok çalışmaya konu olmuş ve giderek artan bir ivmeyle 
çalışılmaya devam etmektedir. 

Doğu sivrisinek balığının diğer Gambusia türleri ile hibritleştiği bilinmektedir, fakat 
türün Türkiye ve Avrupa sularında hibrit yapabileceği yerel bir türün bulunmadığı 
kabul edilebilir. Ayrıca, TERIAS Projesi pilot bölgesi olan Acıgöl’ün doğal balık 
faunası dikkate alındığında da türün herhangi yakın bir akrabasının bulunmadığı 
bilinmektedir (Yoğurtçuoğlu et al., 2020). Dolayısıyla hibridizasyon kapsamında 
türün genetik etkisi bilinmemekte, ancak bir ihtimal olarak, yerel tür üzerindeki 
baskısının (eğer varsa) yerel türü genetik bir darboğaza sürükleyebileceği 
öngörülmektedir (Yoğurtçuoğlu vd. 2017; Yoğurtçuoğlu vd., 2021).
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Gambusia’nın en çarpıcı etkisi Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü özellikle 
Akdeniz Havzası ve Avustralya kıtasının belli kesimleri gibi hassas biyolojik 
çeşitlilik noktaları ve pek çok Dişli sazancık türünü içeren ılıman iklime sahip 
kesimlerde kendini göstermektedir. Gambusia türlerinin özellikle Dişli sazancık 
ile besin rekabetine girdiği, bu türlerin yumurta ve yavruları üzerinden beslendiği, 
ergin ve genç bireyler üzerinde agresif davranışlar sergilediği ve Dişli sazancık 
bireylerinin üreme özellik ve davranışlarını değiştirdiği ortaya konmuştur (Rincon 
et al., 2002; Caiola & Sostoa, 2005; Carmona-Catot et al., 2013).

Habitat kaybı ile birlikte, Doğu sivrisinek balığının İber Yarımadası’nda endemik 
Valencia hispanica (Valencia Dişli sazanı) ve Apricaphanius iberus (İspanyol 
Dişli sazanı) türleri ile rekabete girdiği ve popülasyon bolluklarını azalttığı 
bilinmektedir. Doğu sivrisinek balığının bulunduğu ekosistemlerde diğer türler 
için besin çeşitliliğinin ve beslenme sıklığının azaldığı bilinmektedir. Örneğin 
dişlisazancık türlerinin popülasyonlarının Gambusia’nın olduğu habitatlarda 
sayıca bolluklarının azaldığı ve habitat kullanımının değiştiği görülmüştür. 

Doğu sivrisinek balığının diğer balık türleri üzerine etkilerinin yanı sıra birçok 
amfibi ve omurgasız türü ile olumsuz etkileşime girdiği bilinmektedir. Türün 
amfibi popülasyonlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesini konu alan 
çalışmalarda; yumurta ve iribaşların doğrudan avlamasıyla iribaşların kuyruk 
ve yüzgeçlerinin tür tarafından yaralanıp hastalık riskini artırdığı veya hareket 
kabiliyetlerini azalttığı görülmüştür.

Ayrıca türün bulunduğu ekosistemlerde fitoplankton sayılarının artışına yol 
açarak, sulak alanın ötrofikasyonunu hızlandırdığı bilinmektedir.

Henüz bilgi boşlukları olsa da Doğu sivrisinek balığı özelinde 2017 yılından bu 
yana sadece Avrupa’da yaklaşık 10.000 dolara karşılık gelen bir ekonomik kayba 
yol açtığı bilinmektedir (Haubrock et al., 2022).  Doğu sivrisinek balığının insan 
sağlığı ile ilgili etkileri hakkındaki bilgilerin çoğu, insan sağlığını iyileştirmek için 
kullanılan biyokontrol yöntemleri (örneğin sivrisinek kontrolü) ile ilgili olmuştur. 
Türün insan sağlığı için potansiyel bir olumsuz etkisi, bulundukları habitatlarda 
şistozomiyazis vektörlerini desteklemesi (Haas & Pal 1984), ve serbest yüzen 
larvalara sahip parazitik kan parazitlerinin (trematodlar) suda yüzen veya yürüyen 
kişilerin cildine nüfuz etmesinin kolaylaşmasıdır. Muhtemelen Doğu sivrisinek 
balığının insan sağlığı üzerindeki en belirgin olumsuz etkisi, ötrofikasyona katkıda 
bulunmadaki rolüdür (Hurlbert vd.,1972). Bu şekilde düşük su kalitesi koşullarının 
oluşmasına neden olarak, su kaynaklı hastalıkların gelişimini artırmaktadır.

2.10. Mevcut Kontrol Yöntemleri
Türün Dünya’da doğal olarak yayılım göstermediği ve istilacı olduğu diğer 
alanlarda çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler istilacı 
türün yayılım gösterdiği alanın ekolojik değeri, alan tipi ve yerel türlerle olan 
ilişkisine göre şekillenmiştir. Bulunduğu su kütlesinin diğer su kaynaklarına olan 
bağlantıları dikkate alınarak ağ bariyer ile istilacı türün yayılışını önlenmektedir. 
Elektroşoker ve çeşitli ağ tipleriyle (ığrıp ve pinter) yoğun avcılık uygulamaları tür 
ile mücadelede kullanılmaktadır.
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TERIAS Projesi tür uzmanları tarafından belirlenen yoğunluk haritaları, dağılım 
gösterdiği su kaynakları veya durgun su kütleleri ve diğer iç su gövdelerine 
bağlantı şekilleri, yerel türlere karşı oluşturduğu baskının büyüklüğü ve türün 
üreme dönemleri göz önüne alınarak belli dönemlerde bulunduğu alanlarda 
aktif ve pasif ağ kullanarak yoğun avcılık ile fiziksel kontrol yöntemleri 
uygulanmaktadır. Buna ek olarak hazırlanan uzun vadeli eylem planları ile türün 
bulunduğu alanlarda yönetimi sağlanmaktadır.

2.11. Kullanımı
Bu türün günümüzde herhangi bir amaçla kullanımı yoktur.
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Tür ismi    Carassius gibelio

Sinonim isimleri   Carassius auratus gibelio
   Carassius bucephalus
   Cyprinus amarus
   Cyprinus minor
   Carassius ellipticus
   Carassius vulgaris ventrosus
   Carassius vulgaris kolenty
   Carassius auratus gibelio
   Cyprinus gibelio

Yaygın kullanılan  
isimleri 

İngilizce ismi   Prussian carp

Gümüşi havuz balığı
Gümüşi sazan
İsrail sazanı

3. GÜMÜŞİ SAZAN 
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Türün genel vücut rengi gümüşi 
kahverengi, sırt yüzgecinin son kısmı 
belirgin olarak kesikli ve serbest kenarı 
içbükey veya düzdür. Türkiye’de doğal 
olarak Carassius cinsinden Carassius 
carassius türü dağılım göstermektedir. 
Ancak son yıllarda aynı cinsten 
Carassius gibelio ve Carassius auratus 
türleri iç sularımızda yabancı istilacı 
olarak dağılım göstermektedirler. Bu 
üç türün morfolojik yapıları birbirine 
çok yakın olduğu için türler birbiri 
ile karıştırılmaktadır. C. auratus renk 
farkı ile diğer iki türden kolayca 
ayrılmaktadır. Ancak morfolojik olarak 
C. gibelio ve C. carassius morfolojik 
olarak sırt yüzgeci şeklinden 
ayırtedilebir (Şekil 7).

C. gibelio’nun birey sayısının fazla 
olduğu popülasyonlarında vücut 
yüksekliği az, birey sayısının fazla 
olmadığı popülasyonlarında ise vücut 
yüksekliği daha yüksektir (Uğurlu 
ve Polat, 2007). Buna ek olarak 
yaşadıkları ortamda etçil türlerin varlığı 
da maksimum vücut yüksekliğinin 
artışına sebep olur. Sığ sularda, 
bitki örtüsü üzerine veya köklerine 
yumurtlarlar. Başlıca besinlerini; 
bitkiler, algler, mayıs böcekleri, 
dipter larvaları ile zooplanktonik 
organizmalar oluşturmaktadır (Kottelat 
ve Freyhof, 2007).

3. Gümüşi Sazan

3.1. Türün Kısa Tanımı
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Şekil 7 : Carassius gibelio (A), 
Carassius carassius (B) ve 

Carassius auratus (C)’un genel 
görünümü

3.2. Habitat Tercihi
C. gibelio sazanlar gibi, durgun su kütleleri, küçük göletler ve ova nehirlerinde 
yaşar. Bitkilerin yoğun olduğu kıyıları tercih ederler. Tuzluluğa, kirliliğe ve düşük 
oksijen konsantrasyonlarına toleranslıdır. Soğuk dönemleri yumuşak çamura 
gömülerek geçirirler.

3.3. Doğal Yayılış Alanı
Tür Avrupa ve Asya’da yayılış gösterir. Genellikle Orta Avrupa’dan Sibirya’ya 
kadar olan dağılımı doğal kabul edilir, fakat Doğu Asya’dan Avrupa sularına 
taşındığı düşünülmektedir. C. auratus’a benzerliği nedeniyle Avrupa’daki orijinal 
dağılımına ilişkin net ve kesin veriler mevcut değildir. Bugün ülkemizde ve 
Avrupa’da istilacı yabancı olarak değerlendirilen C. gibelio türünün ana vatanının 
Japonya, Kore ve Çin olduğu bilinmektedir (Fishbase; Kottelat ve Freyhof, 2007). 

3.4. İstilacılık
Gümüşi sazanın sahip olduğu çeşitli özellikler türün doğal olarak yayılış 
göstermediği alanlarda bulunmasına ve neslini sürdürmesine katkı sağlamaktdır. 
Yerli türlere göre erken eşeysel olgunluğa erişmesi, yılda birden fazla 
üreyebilmesiyle giriş yaptığı alanlarda sayılarını kısa sürede arttırabilirler. Buna 
ek olarak bazı popülasyonlarında bir çeşit eşeysiz üreme (ginogenetik üreme) 
davranşı gösterdiği bilinmektedir. Bu üreme davranışıyla bulunduğu alanlarda 
hızla sayılarını arttırarak yerli balık türlerine karşı kaynak ve üreme baskısı oluştur.

3.5.  Dağılım Yolları 
17. Yüzyılda Asya’dan taşınan Gümüşi sazan (C. gibelio), Havuz balığına (C. 
carassius) benzerliği nedeniyle Avrupa’da balık havuzlarına ve iç sulara hızlı 
bir şekilde yayılmıştır (Vetemaa vd., 2005). Uzak Doğu Asya’dan Orta Asya, 
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Avrupa ve Amerika’ya yayılmasında en önemli faktörün balıklandırma çalışmaları 
olduğu düşünülmektedir. Yetkili makamlarca yapılan çalışmalarda istenmeden 
de olsa tür yeni alanlara taşınmış, akvaryum ticareti ve bireysel faaliyetler de 
türün dağılımına katkı sağlamıştır. Türün dünyadaki dağılımında etkili olan en 
önemli faktörler incelendiğinde, hem uzak mesafede hem bölgesel dağılımında 
önem arz eden etmenlerin akuakültür, balıkçılık ve havzalar arası taşıma olduğu 
görülmüştür.

Daget ve Economidis (1975), ülkemize en yakın coğrafya olarak Batı Trakya’daki 
Meriç Nehri’nde bu türün varlığını ilk olarak bildirmiştir (Sarı vd., 2008). Gümüşi 
sazan Yunanistan ve Bulgaristan üstünden Meriç Nehri ile Türkiye’ye girmiş ya 
da insan eliyle bu bölgeye taşınmıştır (Özuluğ vd., 2004). Ülkemizde son yıllarda 
birçok bölgeden kaydı verilen türün yayılımlarının bu denli fazla olmasının 
temel sebebi, çeşitli amaçlarla su kaynaklarına yapılan Cyprinus carpio (Sazan) 
aşılamalarıdır (İlhan vd., 2005). Buna ek olarak Sazan ve Gümüşi sazan türlerinin 
yumurtalarını birbirinden ayırt etmek oldukça zordur ve bu iki türün küçük 
boydaki bireyleri de birbirine oldukça benzemektedir (İlhan vd., 2020). Ayrıca 
bireysel taşımalar da ülkemizdeki dağılımında önemli rol oynamıştır.

3.6. Dünya’daki Dağılımı
Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere geniş bir dağılım alanına sahiptir 
(Şekil 8). Avrupa ve Asya bölgesindeki dağılımı için genellikle Orta Avrupa’dan 
Sibirya’ya kadar olan alanda doğal veya Doğu Asya’dan Avrupa sularına taşınmış 
olarak kabul edilir. Kuzey Baltık havzasında, İzlanda, İrlanda, İskoçya ve Akdeniz 
adalarında yoktur (Kottelat ve Freyhof, 2007). 

Şekil 8: Gümüşi sazanın Dünyada dağılım alanları 
(Yerli vd. 2014 ve GBIF, 2020’den derlenmiştir)

3.7. Türkiye’deki Dağılımı
Gümüşü sazanın Türkiye’de ilk kaydı 1988 yılında Gala Gölü’nden verilmiştir. 
2007 yılında 46 noktadan, 2014 yılında 39 akarsu, 33 göl, 67 baraj gölü ve 
55 göletten verilen kayıtlara göre ülkemizde bulunan 26 akarsu havzasından 
sadece dört tanesinde (Ceyhan, Göksu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz) 
Gümüşü sazankaydı bulunmadığı ortaya koyulmuştur. Yaklaşık 40 yıllık bir 
sürede ülkenin büyük bir kısmında popülasyon oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu 
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kadar kısa sürede Türkiye’nin büyük bir kısmına dağılmış olması türün yüksek 
adaptasyon yeteneğini ve istilacılık potansiyelini göstermektedir.

Literatür taramaları ve yapılan diğer çalışmalarla birlikte günümüzde türün 
yaklaşık 250 noktada varlığı belirlenmiştir. Bu verilere göre, ülkemizde 26 
akarsu havzasından sadece Doğu Karadeniz’de türün kaydı bulunmamaktadır 
(Birecikligil vd., 2015; Dönel ve Yılmaz., 2016; Geldiay ve Balık, 2007; Kaya ve 
Turkoglu, 2018; Saç ve Özuluğ, 2017; Yerli vd., 2014; Aksu, 2016; Aksu vd., 2018; 
Aydin vd., 2011; Emiroglu vd., 2011; Köse vd., 2012, 2015, 2020; Tarkan vd., 2012; 
Tokatli vd., 2014).

Şekil 9: Gümüşü sazanın Türkiye’deki dağılım alanları (Harita: Elif Deniz Ülker)

3.8. Türkiye’deki Durumu
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından geliştirilen “EICAT-Yabancı 
Taksonlar için Çevresel Etki Sınıflandırması (IUCN, 2020)” dikkate alındığında, 
Gümüşi sazan türünün dağılım gösterdiği ekosistemlerde MR (Major-Büyük) 
kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride yer alan yabancı türler; yeni 
yerleştiği alanlardaki yerel türlerin popülasyon büyüklüğünü olumsuz etkileyen, 
ancak herhangi bir doğal türün yok olmasına neden olmamış organizmalar 
olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de dağılım gösterdiği alanlarda ciddi olumsuz 
etkilere sahip olmakla berber, şu ana kadar yapılan çalışmalar ve gözlemler 
dikkate alındığında Gümüşi sazanın herhangi bir türün popülasyonunu tamamen 
yok ettiğini gösteren bir bulgu mevcut değildir.

3.9. Genel Etkileri
Gümüşi sazan, özellikle dip beslenmeyle durgun sularda aşırı alg çoğalmasına 
neden olmaktadır. Bu durum özellikle yaz dönemlerinde su yüzeyindeki çözünmüş 
oksijen miktarının oldukça artmasına, fakat alt kısımlardaki çözünmüş oksijen 
miktarınn oldukça düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır. Su kütlesinin 
katmalarında oksijen miktarının değişmesiyle habitat içindeki düşük oksijen 
konsantrasyonlarına toleransı olmayan balıkların ölümüne neden olabilmektedir 
(Morgan ve Beatty, 2004). Buna ek olarak türün yoğun dip beslenmesi suyun 
bulanıklığını artırmaktadırlar. 
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Hayvansal ve bitkisel besinlerle beslenebilen bu tür, yerel balıkların yumurtalarını, 
larvalarını ve yetişkinlerini besin maddesi olarak kullanabilmektedir. Sucul bitki 
örtüsünden beslenmeleriyle de yerel türlerin yumurtlama alanlarında kayıplara 
neden olabilmektedir (Richardson vd., 1995; Rowe ve Smith 2001). 

C. gibelio bulunduğu ortamda diğer balık türleri ile besin ve üreme rekabetine 
girerek, eşeysiz üreme sırasında diğer Cyprinidae türlerinin üreme döngülerine 
müdehale ederek, doğal türler ile rekabete girer. Buna ek olarak su sisteminin 
sağlıklı bir şekilde taşıyabileceği organik madde miktarından daha fazla üretim 
yaparak su kalitesinin bozulmasına, ekonomik olarak kullanılabilen organik 
kaynakların azalmasına sebep olurlar.

Özellikle HES’lerde yüksek organik madde üretimine bağlı olarak taban çamur 
miktarını arttırarak elektrik üretim potansiyelinin olumsuz etkilemesine, içme ve 
kullanma suyu havzalarında organik madde açısından su kalitesini bozarak suyun 
kullanılabilirliğinin azalmasına, içme suyu havzalarında şebekeye verilecek suyun 
organik madde arıtım maliyetini ve zamanını arttırmasına, su ürünleri üretimi ve 
su ürünleri avcılığı yapılan alanlarda ekonomik türlerin yakalanması için birim 
çaba zaman maliyetini arttırmasına, av araçlarının daha hızlı yıpranmasına, avcılık 
için gereğinden fazla akaryakıt kullanılmasına ve sportif balıkçılar tarafından çok 
tercih edilmediği için rekreasyon zararlarına yol açan bir türdür. 

Gümüşi sazanın insan sağlığı üzerine direkt bir etkisi yoktur, ancak ekosistem 
hizmetlerine verdiği zarar ya da kesintiler sebebiyle dolaylı etkisi olabilmektedir. 

3.10.  Mevcut Kontrol Yöntemleri
Türün dünyada doğal olarak yayılım göstermediği ve istilacı olduğu diğer 
alanlarda çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler istilacı türün 
yayılım gösterdiği alanın ekolojik değeri, alan tipi ve yerel türlerle olan ilişkisine 
göre şekillenmiştir. Gümüşi sazanın giriş yaptığı alanlarda sayısını hızlı bir şekilde 
arttırmasını sağlayan ve alandaki kontolünü oldukça zorlaştıran ginogenetik 
üreme davraşına yönelik olarak popülasyonun cinseyet oranı değiştirecek yoğun 
avalnma uygulamaları yapılmaktadır. Çeşitli ağ tipleri ve elektoroşoker ile yoğun 
avlanma ve yerel türlerin alana geri kazandırılmasıyla türün alandaki varlığını 
kontrol altına alma çalışmaları uygulanmaktadır. Avlanma yöntemlerine ek olarak 
1963-1972 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde türle mücadele yöntemi 
olarak pisisit kullanılmıştır. Fakat genel pisisit uygulamalarında sucul alandaki 
tüm türler uygulamadan etkilendiği için sıklıkla tercih edilien bir yöntem değildir.

TERIAS Projesi tür uzmanları tarafından belirlenen yoğunluk haritaları ve türün 
üreme dönemleri göz önüne alınarak belli dönemlerde, bulunduğu alanlarda 
yoğun avcılık ile fiziksel kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Buna ek olarak 
hazırlanan uzun vadeli eylem planları ile türün yönetimi sağlanmaktadır.

3.11. Kullanımı
Afyonkarahisar’da ilgili su ürünleri kooperatifi yıllar içerisinde Gümüşi sazanı 
ekonomik kaynak olarak kullanmaya başlamıştır. Diğer dağlım gösterdiği 
alanlarda da pek tercih edilmese de av hayvanı olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
Havuz balığı olarak da kullanılmaktadır.
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Tür ismi    Trachemys scripta elegans 

Sinonim isimleri   Emys elegans
   Emys holbrooki
   Emys sanguinolenta
   Trachemys lineata
   Chrysemys scripta var. elegans
   Pseudemys elegans
   Pseudemys scripta elegans 

Yaygın kullanılan  
isimleri 

İngilizce ismi   Red-eared Slider

Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası, 
Singapur Kaplumbağası, 
Su Kayarı

4. KIRMIZI YANAKLI SU KAPLUMBAĞASI
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Kolaylıkla fark edilebilen geniş 
kırmızı göz arkası şeridine, dar çene 
şeritlerine, derilerindeki sarı çizgilere 
ve üst kabuğunda her biri üzerinde 
koyu leke veya tek beneklerden oluşan 
kabuk desenine sahiptir (Ernst 1990). 
Kırmızı yanaklı su kaplumbağasında 
kabuk uzunluğu 125 mm – 350 mm 
aralığındadır (Ernst vd. 1974, Somma 
& Fuller 2009). Üst kabuk ve deri, 
sarı çizgili veya lekeli desenli, zeytin 
rengi ve kahverengi arasındadır 
(Scalera 2006). Yumurtadan yeni 
çıkmış ve genç bireyler yeşilimsi bir 
üst kabuk (karapas), sarı alt kabuk 
(plastron) ve derilerinde yeşil, sarı 
çizgiler ve lekeler içerir. Yaşa bağlı 

olarak deri ve kabuktaki bu desenler 
ve renkler soluklaşır. Üst kabuk 
(karapas) açık zeytin yeşili ve turuncu 
kahverengi arasında veya kahverengi 
ve plastron donuk sarı veya daha 
koyu olana kadar yaşa bağlı olarak 
değişir. Gençlerde karapas karinalı 
(plakların orta hatlarında tümsekler) 
olup, bu özellikler yaşla birlikte 
gittikçe kaybolur. Yetişkin bir Kırmızı 
yanaklı su kaplumbağasında, erkekler, 
dişilere göre çok daha uzun ön 
pençelere sahipken, dişiler genellikle 
erkeklerden daha kısa, daha ince 
kuyruklara sahiptir (Scalera 2006, 
Ernst ve Locvich 2009). 

4. Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası

4.1. Türün Kısa Tanımı



TÜRKİYE’DEKİ ALTI HEDEF İSTİLACI YABANCI TÜRÜN ETKİSİ 4. KIRMIZI YANAKLI SU KAPLUMBAĞASI

37

Şekil 10: Kırmızı yanaklı su kaplumbağasının genel görünüşü

4.2.  Habitat Tercihi
Türün bireyleri zamanlarını yoğun bitki örtüsünde havuzlarda yiyecek arayarak 
veya kütükler üzerinde güneşlenerek geçirirler. Tür doğal dağılış alanında 
nehirler, hendekler, bataklıklar, göller ve göletler de dahil olmak üzere çok çeşitli 
tatlı su habitatlarında yaşar (Bringsøe 2006). Kırmızı yanaklı su kaplumbağası 
yumuşak zemini olan büyük durgun su kütlelerini, çok sayıda su bitkisini ve uygun 
güneşlenme bölgelerini tercih eder (Ernst vd. 1974, Bringsøe 2006). Tür için en 
uygun vücut sıcaklığı 28 °C’dir ve bunu güneşten enerji alarak korur. Durgun 
suları tercih etseler de uyum yetenekleri iyi gelişmiş olduğu için acı sulardan 
yapay kanallara ve şehir parkı havuzlarına kadar farklı alanlarda yaşayabilirler 
(Ernst vd. 1994, Somma ve Fuller 2009). Küçük bireyler genellikle sığ ve yoğun 
bitki örtülü alanları tercih ederler. 

4.3.  Doğal Yayılış Alanı
Türün doğal dağılışı Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusu ve Meksika’nın 
kuzeydoğusundadır. ABD’den 19 eyalet (Alabama, Arkansas, Florida, Gürcistan, 
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, 
Nebraska, New Mexico [doğu] dahil olmak üzere Illinois’den Meksika Körfezi’ne 
kadar Mississippi Vadisi’ne kadar, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Teksas, Batı 
Virginia) ve iki Meksika eyaleti’nde (Nuevo Leon, Tamaulipas) doğal olarak 
bulunmaktadır (Ernst 1990).

4.4. İstilacılık
Kırmızı yanaklı su kaplumbağasın sahip olduğu çeşitli özellikler türün doğal 
olarak yayılış göstermediği alanlarda bulunmasına ve neslini sürdürmesine 
katkı sağlamaktdır. Türün yerel türlere göre erken eşeysel olgunluğa ulaşması 
ve daha fazla sayıda yumurtlaması doğal dağılımı dışındaki alanlarda birey 
sayısını hızlı bir şekilde arttırmasına olanak sağlamaktadır. Yetişkin bireylerin 
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vücut büyüklüğünün yerel türlere göre daha fazla olması türe rekabet avantajı 
sağlamaktadır.

4.5. Dağılım Yolları
Türün dağılımının temel nedeni evcil hayvan ticareti ve doğaya serbet 
bırakılmadır. 1970’lerden beri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki evcil hayvan 
ticareti için kaplumbağa çiftliklerinde çok sayıda genç Havuz kayarı üretilmiştir. 
En çok ihraç edilen alt türlerden olan Kırmızı yanaklı su kaplumbağasından ise 
1989 ile 1997 yılları arasında ticaret amaçlı 52 milyondan fazla birey üretilmişir. 
(Telecky 2001, Cadi vd. 2004). Türün evcil hayvan olarak tutulmasına karşı olan 
ilgi 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında “Teenage Mutant Ninja Turtles” 
çizgifilminin ve karikatürün dönemsel popülerliği ile zirveye ulaşmış olabilir 
(Somma ve Fuller 2009).

Küçük boyutları, kolay bakım gereksinimleri ve makul düşük fiyatları nedeniyle 
çok popüler olmuştur (Teillac-Deschamps vd. 2008). Fakat kaplumbağa sahipleri, 
yetişkin boyutlarına ulaşan (30 cm kabuk uzunluğuna kadar) kaplumbağaların 
uzun bir süre (50 yıla kadar) bakımı için genelde hazır değillerdir (Teillac-
Deschamps vd. 2008). Bu nedenle, yetişkin kaplumbağalar sahipleri tarafından 
birçok yerde havuzlara bırakılmış ve yoğunluğu yüksek olan kentlerdeki birçok 
sulak alanda tatlı su ekosistemlerinde ortaya çıkmaktadır (Luiselli vd. 1997, Arvy 
ve Servan 1998, Teillac-Deschamps vd. 2008). 

4.6.  Dünya’daki Dağılımı
Meksika’da doğal hayata geri dönmüş (yabanıl) popülasyonları ülke genelinde; 
Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı kesimlerinde (Arizona, Kaliforniya, Hawaii 
Adaları, kuzeydoğu eyaletleri); Fransa‘da Grande Terre ve Basse Terre’de yoğun 
olmak üzere ülkenin kuzey bölgesi dışındaki diğer bölgelerde (Iverson 1992, 
Malhotra ve Thorpe 1999); Portekiz’de özellikle güney bölgesinde; İspanya’da 
düşük rakımlardadağılım göstermektedir.

İtalya’da ülke geneline, Solvenya’nın İtalya ile sınır bölgesinde, güneybatı 
Almanya’da dağılım gösteren tür ayrıca İsviçre, Hollanda, Türkiye, İsrail, 
Güney Afrika, Tayvan, Tayland, Kamboçya, Endonezya ve Avustralya’da da 
bulunmaktadır (Van Dijk vd., 2011) (Şekil 11).

Şekil 11: Kırmızı yanaklı su kaplumbağasının Dünya’daki dağılım 
alanları (GBIF, 2020)
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4.7. Türkiye’deki Dağılımı
Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerde park ve bahçelerdeki 
süs havuzlarında, yavaş akan derelerde, göl, göletlerde hem evcil hayvan olarak 
bakılan hem de terk edilmiş bireyler popülasyonlar oluşturmaktadır. Ayrıca 
Muğla, Antalya, Mersin ve Adana gibi şehirlerdeki popülasyonlar ise uygun 
çevresel koşullara sahip olduğu için muhtemelen üreme şansı da bulmaktadır. 
2015 yılında Mersin’de (Çiçek ve Ayaz 2015) ve 2019 yılında İzmir’de (Taşkavak 
vd. 2019) türün ürediği rapor edilmiştir. 

Günümüzde türün popülasyonları yerli kaplumbağalara göre zayıf olsa da son 
yıllarda Trakya’dan Anadolu’nun batısına kadar olan bölgede görülme sıklığı gün 
geçtikçe artmaktadır.

Şekil 12: Kırmızı yanaklı su kaplmbağasının Türkiye’deki dağılım alanları (Harita: Elif Deniz 
ÜLKER)

4.8. Türkiye’deki Durumu
Sahipsiz Kırmızı yanaklı su kaplumbağaları 2000li yılların başlarından itibaren 
doğal ve yapay su kaynaklarında gözlenmeye başlanmıştır. Evlerinde 
kaplumbağalarına bakamayan evcil hayvan sahipleri, park ve bahçeleri daha 
çekici hale getirmek isteyen kurum ve kuruluşlar öncelikle şehir merkezlerindeki 
düşük biyolojik çeşitliliğe sahip gölet veya kanallara ellerindeki kaplumbağaları 
gelecekteki etkilerini öngörmeden bırakmaktadırlar. İstilacı tür farkındalığının gün 
geçtikçe artması ve ilgili karar vericilerin aldığı önlemler günümüzde etkili olmuş 
ve türün doğaya kontrolsüz bırakılması azaltılmıştır. Fakat geçmişte oluşmuş 
popülasyonlar hala doğal kaynaklar üzerinde risk ve baskı oluşturmaktadır. 

2003 yılından bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde yürütülmüş arazi 
çalışmalarında ve fotoğraf forumlarında (TürkHerptil, iNaturalis gibi) türün 
ülkemizdeki varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Kırmızı yanaklı su kaplumbağasının 
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İstanbul, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Denizli, İzmit, Adapazarı, 
Düzce, Bolu, Eskişehir, Ankara, Aksaray, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, 
Samsun, Tunceli, Trabzon, Artvin, Diyarbakır, Kırklareli, Sinop ve Bartın (27 ilde) 
illerinde yaşadığı tespit edilmiştir. Fakat özellikle İzmir, Muğla, Antalya, Adana 
ve Mersin illerinde türün popülasyon oluşturduğu (ürediği) veya oluşturma 
eğiliminde olduğu gözlenmiştir.

4.9. Genel Etkileri
Kırmızı yanaklı su kaplumbağası, Türkiye’deki Çizgili Kaplumbağa (Mauremys 
rivulata) ve Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) yerel türlerin popülasyonları 
ile besin, yuvalanma ve güneşlenme alanları için rekabete girmektedir. Türün 
yerli kaplumbağalara agresif davranışlar gösterdiği (ısırma, üzerine tırmanma, 
güneşlenme alanlarından uzaklaştırma) ve yerli kaplumbağaların kur yapma ve 
çiftleşme faaliyetlerine müdehale ettiği gözlenmiştir. 

Kırmızı yanaklı su kaplumbağasının nadiren yerli kaplumbağa türleriyle çiftleştiği 
ve melez bireyler oluşturduğu ve yerli kaplumbağa popülasyonlarına olumsuz 
yönde etkilediği de gözlenmiştir (Shi vd. 2009, Ma vd. 2015). Türün bu davranışı 
Türkiye’deki dağılım alanlarında bugüne kadar gözlemlenmemiş olsa da 
ülkemizdeki yerel kaplumbağa türleri için risk oluşturmaktadır.

Kırmızı yanaklı su kapluğası popülasyonlarının doğal dağılım alanı olmayan 
alanlarda büyümesi ve yeni alanlara geçmesi, alan ve kaynak rekabetinin giderek 
artmasına ve yerli kaplumbağa popülasyonlarının zaman içerisinde azalmasına 
neden olabileceği tahmin edilmektedir. Tür, ülkemizdeki doğal ekosistemlerde 
yoğun popülasyonlar oluşturmamaktadır, ancak bu konuda uzun süreli veri 
toplama amaçlı bilimsel çalışmalara devam edilmektedir.

Kırmızı yanaklı su kaplumbağası önemli zoonoz hastalıklardan biri olan 
Salmonelloz’un rezarvuarı olup halk sağlığı üzerinde potansiyel bir risk 
oluşturabilmektedir (Nagano vd. 2006).

Bu nedenle, evcil hayvan dükkanlarında ve doğada yaşayan birçok Kırmızı 
yanaklı su kaplumbağası bireyi, Salmonelloz için potansiyel olarak enfeksiyon 
kaynaklarıdır ve halk sağlığı için potansiyel tehdit oluşturmaktadır.

4.10.  Mevcut Kontrol Yöntemleri
Türün Dünya’da doğal olarak yayılım göstermediği ve istilacı olduğu diğer 
alanlarda çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler istilacı türün 
yayılım gösterdiği alanın ekolojik değeri, alan tipi ve yerel türlerle olan ilişkisine 
göre şekillenmiştir. Ticaretin yasaklanması, çeşitli ağ ve tuzaklarla yakalanıp 
alandan uzaklaştırılarak izole alanlarda tutulması ve ötanazi yöntemleri ile türün 
dağılım gösterdiği alanlarda kontrolü ve mücadelesi yapılmaktadır.

TERIAS Projesi tür uzmanları tarafından belirlenen yoğunluk haritaları, dağılım 
gösterdiği iç su kütleleri ve diğer iç su gövdelerine bağlantı şekilleri, yerel 
türlere karşı oluşturduğu baskının büyüklüğü ve türün üreme dönemleri göz 
önüne alınarak belli dönemlerde bulunduğu alanlarda elle yakalama ve pasif 
ağ kullanarak yoğun avcılık ile fiziksel kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. 
Türün doğal olarak dağılım göstermediği alanlardaki yerel halkı bilgilendirme 
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çalışmalrı ile türün özellikleri, etkileri ve yayılma süreci anlatılarak yeni alanlara 
geçişi ve daha önceden var olan alanlardaki yoğunluğunun artmamasına yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Buna ek olarak hazırlanan uzun vadeli eylem planları ile 
türün bulunduğu alanlarda yönetimi sağlanmaktadır.

4.11. Kullanımı
Tür Dünya genelinde evcil hayvan olarak tutulmaktadır. Avrupa Birliği, 22 
Aralık 1997 tarihinden itibaren yürürlüğe giren T. scripta alt türlerinin ticaretini 
düzenleyerek, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Korunması yoluyla ithalatını 
yasaklamıştır (Bringsøe 2001, 2006). Dört ülkede (Polonya, Estonya, Letonya 
ve Litvanya) bu düzenleme sadece Avrupa Birliği’ne üye oldukları için 2004’ten 
itibaren yürürlüğe girmiştir (Bringsøe 2006). Günümüzde Kırmızı yanaklı su 
kaplumbağasının AB ülkelerine ithal edilmesine izin verilmese de türü birçok AB 
ülkesinde bulundurmak ve satmak hala yasaldır. Bu mevzuat kabul edildikten 
sonra Kırmızı yanaklı su kaplumbağasının yerine, T. scipta’nın diğer alt türleri gibi 
diğer Kuzey Amerika kaplumbağaları ile değiştirilmiştir.
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Yeşil Papağan

5. YEŞİL PAPAĞAN
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Boyu 37-43 cm (gaga-kuyruk ucu 
mesafesi), kanat açıklığı 42-48 cm, 
ağırlığı 95-143 g’dır. Yeşil papağanın 
vücudu parlak zümrüt yeşilidir. Oldukça 
yeşil, uzun kuyruğun orta telekleri 
mavimsidir ve kuyruk uçları yeşilimsi 
sarıdır. Kanat altı tüyleri sarımsı yeşildir. 
Kanca gibi iri üst gagası kırmızı, ucu 
koyudur, alt gaga ise siyahtır. Bacakları 
yeşilimsi gridir. Erkeğin siyah gıdısı 
enseye doğru incelerek giden yay 
şeklinde bir boyun halkası oluşturur. 

Boyun halkası altta uçuk pembe, üstte 
mavi ile sınırlanmıştır; mavilik bazen 
ense ve tepeye doğru çıkabilir. Göz 
pınarında çok ince siyah bir çizgi vardır, 
göz mavidir (Şekil 1.1).Dişide başta 
desenlenme bulunmaz, bazılarında 
göz pınarında belirsiz siyah çizgi vardır. 
Erkekte boyun halkası 3. yaşta belirir. 
İskender Papağanı ile karıştırılabilir; 
omzunda pembelik olmaması ve alt 
gaganın siyah olması ile ondan ayrılır 
(Collar vd.., 2020). 

5. Yeşil Papağan

5.1.  Türün Kısa Tanımı
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Şekil 13: Yeşil papağan erkek (solda) ve dişi (sağda) bireylerin genel 
görünümü (Fotoğraf Mehmet Kemal Sondaş)

5.2. Habitat Tercihi
Yeşil papağanlar nehir kıyısı ormanları, mangrovlar, savanlar, çayırlıklar, açık 
tarım alanları, dağınık ağaçlık alanlar, yerleşim yerlerindeki parklar ve bahçeler 
gibi oldukça farklı habitatlarda bulunabilen bir türdür. Asya’da 1600 metre, 
Etiyopya’da yaklaşık 2000 metre irtifaya sahip alanlarda gözlenmiştir (Collar 
vd., 2020). Belçika’da Yeşil papağanların elverişli beslenme kaynakları ve yeterli 
yuva kovukları buldukları takdirde ve aşırı buzlanma görülmediği zamanlarda 
şehir dışlarında da yaşayabildikleri de kaydedilmişitir (Anny vd.. 2009). 

Yeşil papağanlar ağaç kovuklarında ya da duvarlardaki oyuklarda yuva 
yapmaktadır. Yuvalamak için genellikle Londra Çınarı (Platanus x acerifolia), 
Fıstık çamı (Pinus pinea), Gümüşi ıhlamur (Tilia argentea), Titrek kavak (Populus 
tremula), Sofora (Sophora japonica), Saplı meşe (Quercus robur) ve Ökaliptus 
(Eucalyptus sp.) gibi ağaçları seçer (Şahin, 2012; Saygın, 2006).

5.3. Doğal Yayılış Alanı
Yeşil papağan doğal olarak Afrika’da Sahra Çölü’nün altındaki bölgede ve 
Hindistan’da dağılım göstermektedir. Afganistan, Bangladeş, Benin, Butan, 
Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Çin, Fildişi Sahili, Cibuti, 
Eritre, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Hindistan, Liberya, Parasal, 
Moritanya, Myanmar, Nepal, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Güney 
Sudan, Sri Lanka, Sudan, Togo, Uganda ve Vietnam Yeşil papağanın doğal olarak 
bulunduğu ülkelerdir. Yeşil papağanların yerleşik popülasyonlarının Afrika’da 40 
ve 17.50 Kuzey enlemleri ile Asya’da 6.50 ve 33.50 Kuzey enlemlerde dağılım 
gösterdiği bilinmektedir. Sonradan yerleştiği yerler genel olarak doğal yayılış 
alanının kuzeyinde yer almaktadır. 
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5.4.  İstilacılık
Yeşil papağanın sahip olduğu çeşitli özellikler türün doğal olarak yayılış 
göstermediği alanlarda bulunmasına ve neslini sürdürmesine katkı sağlamaktdır. 
Besin kaynağı olarak çok çeşitli yerel ve yabancı bitki türlerinden yararlanması, 
yerel türlere olan agresif davranışları, çok çeşitli habitat tiplerini kullanması türün 
geçiş yaptığı yeni alanlardaki varlığını sürdürmesini sağlayan önemli özellikleridir.

5.5.  Dağılım Yolları
Yeşil papağanın birçok ülkede nasıl doğaya kaçtığı ve/veya bırakıldığına 
dair geriye dönük doğrudan pek bilgi bulunmamaktadır. Çoğu açıklamaların 
tartışmaya açık olduğu belirtilse de büyük bir kısmı insanların açıklamalarına ya 
da çeşitli rapor ve gazete haberleri ile ilişkilendirilmiştir. Tür, Dünya genelinde 
ticari amaçlı götürüldükleri ülkelerde, kafeslerden kaçarak ya da insanlar 
tarafından kasıtlı olarak serbest bırakılarak yeni popülasyonlar oluşturmayı 
başarmıştır. Yeşil papağan birçok kafes kuşu arasında en başarılı işgalci tür 
olarak kabul edilir. İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Fransa’nın en 
yüksek popülasyona sahip olduğu bilinmektedir.

Türkiye’de ise doğaya salınma aşamasının nasıl gerçekleştiğine dair çeşitli 
fikirler öne sürülmektedir. Fakat türün ülkemizdeki dağılımına asıl etkinin evcil 
hayvan olarak tutulurken kafeslerden kaçışı ve bazı evcil hayvan dükkânlarından 
yasadışı ticaret sebebiyle salınmaların olduğu bilinmektedir. Yeşil papağanlar 
kafes kuşu ticareti yapılan bir tür olması sebebiyle aslında ticaretin kendisi 
dağılım yollarından birini oluşturmaktatır. 

5.6.  Dünya’daki Dağılımı
Yeşil papağan, insanlar tarafından Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, 
Slovenya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkelerine taşınmıştır. Tür 
ayrıca İran, Irak, İsrail, Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye gibi 
Batı Asya’daki ülkelere de bulunmkatadır. Doğu Asya’da Japonya, Ortadoğu’da 
Ürdün, Güneybatı Asya’da Katar ve Yemen gibi ülkelerde, Güneydoğu Asya’da 
Singapur, Güney Amerika’da Venezuela, Afrika’da Kenya, Mauritius ve Güney 
Afrika’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde dağılım göstermektedir.  Tür ayrıca 
Karayip Adaları - Curacao, Küba ve Porto Riko’ya göç etmiş ve yerleşmiştir (Butler 
2005; Strubbe anved Matthysen 2007; Voous 1985, BirdLife International, 2018).

Şekil 14: Yeşil papağanın Dünya’daki dağılım alanları (GBIF, 2020)
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5.7. Türkiye’deki Dağılımı
Türkiye’de şu ana kadar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, 
Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, 
Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Yalova 
olmak üzere toplam 32 farklı ilde kaydedilmiştir. Ancak Yeşil papağanlar bu 
alanların tamamında doğada başarılı popülasyonlar oluşturamamıştır. Çoğu 
şehirdeki kayıtlar birkaç seferle sınırlı kalmıştır. Sadece Ankara, Antalya, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Eskişehir, Yalova ve Şanlıurfa’da ürediğine dair kayıtlar vardır.

Şekil 15: Gümüşü sazanın Türkiye’deki dağılım alanları (Harita: Elif Deniz Ülker)

5.8. Türkiye’deki Durumu
Türkiye’de türün üremesine dair en kapsamlı çalışma İstanbul korularında geçek-
leştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında Küçük Çamlıca korusunda 37, Beykoz koru-
sunda 4, Emirgan korusunda 7, Fethi Paşa korusunda 1, Florya korusunda 9, Gülha-
ne korusunda 11, Yıldız korusunda 26 Yeşil papağan ürediği tespit edilmiştir (Şahin, 
2012). Parau vd. (2016) Türkiye’de üreyen Yeşil papağan nüfusunun İstanbul, İzmir 
ve Ankara’da toplamda 1040 olduğunu ifade etmiştir. Per (2018) ise, sadece İstan-
bul’da üreyen birey sayısının 1000’in üzerinde ve diğer illerde ise 355’in üzerin-
de olabileceğini ifade etmektedir. Türkiye’de üreyen Yeşil papağan sayımlarının 
bu rakamın çok üstünde olabileceği tahmin edilmektedir, çünkü illerde yer alan 
bazı askeri bölgelerde (Ankara-Etimesgut, İzmir-Gaziemir gibi) türün yüksek sayı-
larda ürediği bilinse de sayıları ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak 
değerlendirildiğinde Türkiye’de Yeşil papağanın hızlı yayılma eğiliminde olduğu 
söylenebilir. 

IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) tarafından geliştirilen “Yabancı Türlerin 
Kategorileri ve kriterleri için Çevresel Etki Sınıflandırması (EICAT)” dikkate alındı-
ğında, Yeşil papağan türünün küresel ölçekte MO (Moderate-Ilımlı) kategorisinde 
değerlendirilmiştir. MO kategorisinde yer alan bir türün zararlı olarak tanımlandığı 
ifade edilmiştir. Bu katagoriye göre “yabancı takson, yerli türün popülasyon sayı-
sını düşürüyor ve özellikle de ergin bireyleri etkiliyor” olarak kabul edilmektedir. 
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Türün Türkiye’de yayıldığı ekosistemlerde ise MN (Minor-Az) kategorisinde de-
ğerlendirilmiştir. Bu katagoriye göre; yabancı takson yerli taksonun performansı-
nı etkilemekte, ancak herhangi yerli bir popülasyonun büyüklüğünün azalmasına 
yol açtığını gösteren kanıt bulunmamaktadır. Türün Türkiye’de sıvacı kuşu, sin-
cap, leş kargası, küçük karga gibi türlerle etkileşimde olduğu görülmüş, ancak 
bu türlerin popülasyonunu etkileyip etkilemediği ve etkiliyorsa ne düzeyde ol-
duğu bilinmemekte olup destekleyici kanıtlar henüz yeterli seviyede değildir. 
Yeşil papağanın ürediği ve beslendiği alanlardaki yerli türlerin de popülasyon 
izlenmesi ile etkilerini daha iyi değerlendirmek mümkün olacaktır. 

5.9.  Genel Etkileri
Avrupa’da Yeşil papağanın yuva kovukları için başka türlerle rekabet ettiği bi-
linmektedir. Daha önceden ise tür Avrupa’da bulunan en istilacı 100 tür içerisinde 
listelenmiştir (DAISIE, 2009). Her ne kadar birçok kaynak türün tarım zararlısı ya da 
yerli türlerle rekabet halinde olduğunu ifade etse de konuyla ilgili çok az çalışma 
olduğu ve çoğu açıklamaların tartışmaya açık olduğu belirtilmektedir (White vd., 
2019). 

Kendileri nadiren yeni yuva yeri açan Yeşil papağan, genellikle hâlihazırda bulu-
nan oyukların ağzını daha da genişleterek yuva oluşturmaktadır. Bu sırada da ko-
vukta üreyen diğer türleri yuvalarından alıkoyabilmektedir. Yeşil papağanların yerli 
kuş ve memeli türleri üzerine çeşitli olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir (Strubbe 
ve Matthysen, 2007; Strubbe ve Matthysen, 2009). Genel olarak Serçe, Gökçe 
Güvercin, Sıvacı, Sığırcık gibi türlerle etkileşimde olduğu ve onların yuvalarını işgal 
ettiği gözlenmiştir. Yerli oldukları alanlarda da yuva için kovukları kullanan İbibik, 
Çiğdeci, Gökkuzgun ve baykuş türleri ile rekabet halindedirler (Sarwar vd., 1989).

İspanya’da Yeşil papağanların yerel kuş faunasında bulunan Mavi baştankara 
(Cyanistes caeruleus) ve Ev serçesine (Passer domesticus) ölümcül saldırılarda 
bulunduğunu tespit etmişlerdir (Covas vd., 2017). Türün saldırılarının sadece yuva 
yeri için rekabet amacıyla olmadığı, beslenme kaynakları için de rekabet nedeniy-
le olabileceği gözlenmiştir. Ancak yeterli beslenme alanları olduğunda, besinin de 
aslında saldırıları açıklamak için yeterli bir gerekçe olarak değerlendirilemeyeceği 
belirtilmiştir. 

Yeşil papağanların, yuvalarını ve yavrularını korumak amacıyla, onları yemek için 
girişimde bulunan Sıçan (Rattus rattus) ve Kızıl sincaba ölümcül saldırılarda bulun-
duğu gözlenmiştir (Hernendez-Brito vd.,., 2014; Menchetti vd,. 2014, 2016). Ayrıca 
farklı kuş türlerinin yuvalarına yaklaşması durumunda da yüksek sesle öttükleri ve 
onları kaçırıcı fiziksel hareketler yaptıkları tespit edilmiştir.

İspanya’da gerçekleştirilen bir çalışmada, Yeşil papağanların, IUCN Kırmızı Liste 
kategorisi “VU- Hassas” olan bir yarasa türünün (Nyctalus lasiopterus) popülasyo-
nunun ciddi şekilde azalmasına neden olduğu belirtilmiştir (Hernandez-Brito vd., 
2018). Yeşil papağanlar bu yarasa türünün yuvasını işgal etmiş ve yarasalara karşı 
da çoğunlukla ölümle sonuçlanan saldırılarda bulunmuştur. 

Aksi bir durum olarak Yeşil papağanların yuva oyuklarını genişletmesinin Gökçe 
güvercinler açısından olumlu sonuçlar oluşturacağı belirtilmektedir. Yeşil papağan-
ların yakınlardaki varlığının, Gökçe güvercin yuvalarının avcı türlere karşı az da 
olsa koruma sağladığı görülmüştür. 
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Türkiye’de şu ana kadar yapılan gözlemlerde Yeşil papağanların Leş kargası, Kü-
çük karga, Alaca ağaçkakan, Sincap gibi türleri kovaladığı ve etkileşimde olduğu 
görülmüştür. İstanbul’da üreyen İskender ve Yeşil papağan türlerinin üremesi ile 
gerçekleştirilen çalışma sırasında Yeşil papağanın Sıvacı, Sığırcık ve Alaca ağaç-
kakan ile etkileşimin gözlemlenmiş fakat gözlemin yüzeysel olduğunu belirtmiş-
tir (Şahin, 2012). Etki düzeyi konusunda net bir bilgiye varılabilmesi için uzun 
süreli gözlem yapılması ve veri toplanması gerekmektedir. Yeşil papağanların 
istila ettikleri alanlarda popülasyonlarının artması ve dağılması, yerel biyolojik 
çeşitlilik kaybına potansiyel olarak etki edebilecekleri konusundaki endişeleri 
arttırmaktadır. 

Yerleşik olduğu pek çok yerde istilacı ve tarım zararlısı olarak kabul edilen Yeşil 
papağan, Asya’da tarımsal ürünlere en ağır hasarı veren tarım zararlısı olarak 
kabul edilmektedir. Mısır, hardal, pirinç, ayçiçeği, badem, hurma, guava, şeftali, 
papaya, sorgum, susam, buğday, arpa, üzüm ve nar gibi tarımsal ürünlerle bes-
lendiği ve ekonomik kayıplara neden olduğu tespit edilmiştir (Ali ve Ripley, 1969; 
Mukharjee vd., 2000). . 

Hindistan’da mısır ve sorgum verimini %74-81 arasında azalttıkları tespit edilmiş,  
Pakistan’da mısır, ayçiçeği, kolza tohumu ve mango, limon ve guava gibi meyve-
lere zarar verdiği kaydedilmiştir (Reddy, 1999; Bashir, 1979). Bashir (1979), Pakis-
tan’da Yeşil papağanlar kaynaklı mısırdaki kaybın yıllık 97.000 ton olabileceğini 
ve bunun o dönemde 15 milyon Amerikan dolarına karşılık geldiğini belirtmiştir. 
İngiltere’de de mısırlara zarar verdiği bildirilmiştir (Gaudioso vd., 2012). 

İngiltere’de uzun süredir üreyen Yeşil papağanların meyve bahçeleri, market 
bahçeleri ve üzüm bağlarına zarar verdikleri bilinmektedir (Butler, 2003; FERA, 
2009). Sadece meyve bahçelerindeki zarar yıllık yaklaşık olarak 5.000 sterlin 
olarak hesaplanmıştır (Fletcher ve Askhew, 2007). Türün İtalya’da badem ağaç-
ları üzerinde beslendiklerini ve meyvelerin %30’unun hasar gördüğünü ve bu-
nun önemli bir ekonomik kayba neden olduğunu belirtilmektedir.

İzmir, İstanbul ve Ankara’da Yeşil papağanların görüldüğü yerler, beslendikleri 
alanlar halka açık park, bahçe ve korulardaki ağaçlarda bulunan meyve ve to-
humlardır. Henüz tarımsal alanlarda herhangi bir olumsuzluk gösterdikleri tespit 
edilmemiş. ya da ticari amaçlı yapılan meyve üretimlerine de olumsuz etkisi bildi-
rilmemiştir. Ancak her geçen gün sayısını ve dağılım alanını arttırması sonucunda 
tarım alanlarına ulaşması ve zarar vermesi gelecekte olabilecek bir durumdur. İz-
mir İnciraltı bölgesinde Yeşil papağanlar meyve ve sebze üretimi yapan seraların 
yakınındaki bölgelerde gözlenmeye başlanmıştır. İnciraltı bölgesinde Yeşil papa-
ğanların yoğunlaşması durumunda mutlaka meyve ve sebze üretim alanlarının 
yöre halkının da desteği ile izlemeye alınması ve uzun vadeli yönetim planları 
için bu bilgilerin altlık olarak kullanılması önemlidir.

Yeşil papağanların Psittacine gaga ve tüy hastalığı (de Sa vd., 2014), kuş Bornavi-
rüsü, Newcastle virüsü (Butler, 2003), Cryptosporodium (Morgan vd., 2000), kuş 
çiçek (pox) hastalığı, kuş gribi, kuşlarda Psittocosis (Raso vd., 2014) gibi hastalık-
ları taşıdıkları vemuhtemelen diğer hayvan ve insanlara da bulaştırdıkları bildiril-
miştir (Tozer, 1974). Bu hastalıkları taşıyan kuşların, halka açık alanlardaki tüneme 
alanlarının altına biriken dışkılarla temas sonucu, kuşla direk temas olmaksızın, 
hastalıklara maruz kalma durumu insan sağlığı açısından sorun oluşturmaktadır. 
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5.10.  Mevcut Kontrol Yöntemleri
Türün Dünya’da doğal olarak yayılım göstermediği ve istilacı olduğu diğer alan-
larda çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler istilacı türün yayı-
lım gösterdiği alanın ekolojik değeri, alan tipi ve yerel türlerle olan ilişkisine göre 
şekillenmiştir. Yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çeşitli ağ ve tuzak sistemleri 
ile yakalanıp alandan uzaklaştırma ve ateşli silahlarla vurma yöntemleri uygulan-
mıştır. Dağılım gösterdiği alanlarda yapılan toplumsal bilgilendirme çalışmaları ile 
türün ekolojik ve ekonomik etkileri anlatılmış, evcil hayvan olarak tutulmasında 
dikkat edilmesi gereken konular yerel halka anlatılmıştır.

TERIAS Projesi tür uzmanları tarafından belirlenen yoğunluk haritaları, dağılım 
gösterdiği çeşitli habitat tipleri, konaklama-ürme için kullandıkları alan farklılığı 
ve yerel türlere karşı oluşturduğu baskının büyüklüğü ve türün üreme dönemleri 
göz önüne alınarak belli dönemlerde türün bulunduğu alanlardan yakalanarak 
uzaklaştırılması ile fiziksel kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Buna ek olarak 
hazırlanan uzun vadeli eylem planları ile türün bulunduğu alanlarda yönetiminin 
sağlanması planlanmaktadır..

5.11. Kullanımı
Türün CITES kapsamında ithalatı yasaklanmış olmasına rağmen, bireyleri kafes 
kuşu olarak üretilmekte ve satılmaktadır.
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Tür ismi    Myocastor coypus 

Sinonim isimleri   Mus coypus
   Myopotamus bonariensis
   Mastonotus popelairi

Yaygın kullanılan  
isimleri 

İngilizce ismi   Coypu, 
   Nutria

Su maymunu, 
Koypu

6. SU MAYMUNU
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Myocastor coypus (Su maymunu, 
Koypu), Güney Amerika’dan gelen 
büyük (5-9 kg; 40-60 cm gövde; 30-
45 cm kuyruk) yarı sucul yaşayan 
kemirgendir (Şekil 16). Kesici dişleri 
geniştir ve üst yüzeyleri turuncu 
renklidir. Kafatası ağır, uzun ve öne 
doğru kıvrıktır. Kuyrukları uzun, 
silindirik, pullu ve seyrek tüylüdür ve 
arka ayaklar kısmen perdelidir (İliker, 
2009).

Bununla birlikte, kürk çiftliklerinden 
kaçışlar ve salıverilmeler nedeniyle 
artık Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Asya’da büyük yabani popülasyonları 
vardır. Yuvaları nehir kıyılarına, bentlere 
ve sulama tesislerine nüfuz eder ve 
zarar verir. Su maymununun beslenme 
yöntemleri, sazlık bataklıklarının geniş 
alanlarının tahrip olmasına yol açar. Su 
maymununun neden olduğu habitat 
kaybı bitki, böcek, kuş ve balık türlerini 
etkiler (İliker, 2009). 

Şekil 16: M. coypus genel görünüşü (Foto: Dr. Ayşegül 
İliker Kozbaş)

6. Su Maymunu

6.1.  Türün Kısa Tanımı

6.2.  Habitat Tercihi
Su maymunu habitat olarak sazlık alanları, gölleri, akarsuların durgun kısımlarını 
ve su kanallarını seçer ve yuvalarını genellikle kanalların suya bakan iç 
kesimlerine yapar ve yuva giriş deliği tamamen veya kısmen su içindedir. 
Tür Türkiye’de, başta Su samuru (Lutra lutra) olmak üzere Su sıçanı (Arvicola 
terrestris) ile aynı habitatı paylaşır (İliker, 2009).
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Dinlenme yuvaları ortamdaki bitkileri üst üste yığarak oluşturur. Bu yuvalar su 
seviyesinden yüksekte sazların içinde veya hemen kenarında bulunur.

6.3.  Doğal Yayılış Alanı
Güney Amerika’ya özgü bir türdür. Arjantin, Bolivya, Brezilya’nın güneyi, 
Şili, Paraguay ve Uruguay dahil olmak Güney Amerikanın pek çok yerinde 
bulunmaktadır (Carter ve Leonard, 2002).

6.4. İstilacılık
Su maymununun sahip olduğu çeşitli özellikler türün doğal olarak yayılış 
göstermediği alanlarda bulunmasına ve neslini sürdürmesine katkı sağlamaktdır. 
Giriş yaptığı yeni alanlarda çevresini kolaylıkla kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
değiştirebilmektedir. Buna ek olarak besin tercihinde seçici olmayan tür pek çok 
farklı türü besin olrak kullanabilmektedir. Bu özellikleri ile doğal olarak yayılış 
göstermediği alanlarda diğer türleri üzerinde genellikle avlanma baskısı ve 
kaynak rekabeti oluşturmaktadır.

6.5.  Dağılım Yolları
19. yüzyılda Dünya’daki kürk talebini karşılamak için üretim çiftlikleri kurulmaya 
başlanmış ve neredeyse Dünya çapında ticareti yapılmıştır. Üretim çiftliklerinin 
kurulmasında Arjantin öncülük etmiş ve bunu Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri 
ve eski Sovyetler Birliği takip etmiştir. 1972 ve 1981 yılları arasında Arjantin hem 
vahşi hem de çiftliklerdeki hayvanlardan 20.000.000 post elde edip ihraç 
etmiştir. 1986 ve 1987 yıllarında Louisiana’da (ABD) ise yakalama sezonunda 
yaklaşık 1.000.000 post elde edilmiştir (D’Elia, G. 1999). Üretim çiftliklerinden 
kaçan bireyler yeni alanlarda popülasyonlar oluşturmuştur. Türün yeni alanlara 
geçinde bazı ülkelerdeki planlı olrak salınması da katkı sağlamıştır (İliker, 2009)

6.6.  Dünya’daki Dağılımı
Doğal yayılış gösterdikleri alanlara ek olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve 
Asya kıtalarına taşınmış ve bu yeni alanlarda popülasyonlar kurmuştur (Carter 
2007).

Şekil 17: Su maymununun Dünya’daki dağılım alanları (GBIF, 2020)
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6.7. Türkiye’deki Dağılımı
Su maymunu Türkiye’de, doğuda Iğdır ve çevresi ile batıda Edirne ve çevresi ve 
olmak üzere iki alanda bulunmaktadır (Şekil 18). Ayrıca tür Kafkasya, Suriye ve 
İsrail sınırlarında kaydedilmiştir. 

6.8. Türkiye’deki Durumu
Tür Türkiye’deki ilk kaydı Ermenistan ve İran sınırları boyunca Karasu/Aralık ve 
Arpaçay öblgesinden verilmişitir Mursaloğlu (1973). Daha sonraki yıllarda Agsa 
(1975); Kumerloeve (1975) tarafından rapor edilmiştir.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından geliştirilen “Yabancı Türlerin 
Kategorileri ve Kriterleri için Çevresel Etki Sınıflandırması (EICAT)” dikkate 
alındığında, su maymunu türünün yayıldığı Iğdır ilindeki ekosistemlerde MO 
(Moderate: Orta) kategorisinde yer aldığı değerlendirilmiştir. Ancak Edirne ilinde 
MR (Major: Büyük) kategorisinde değerlendirilmiştir. 

6.9. Genel Etkileri
Cinsinin tek türü olan Su maymununun hiçbir yerde kendisine yakın bir türü 
olmadığı için doğal yollardan çiftleşip doğada hibritlerinin oluşması da mümkün 
değildir.

Su maymunu besin tercijinde seçici değildir, doğal ve rastgele bulunduğu 
alanlarda çok çeşitli kaynakları kullanabilir. Diyetinin büyük bir kısmını su bitkileri 
oluşturur. Bataklık bitkilerinin rizomları ve genç sürgünleri ile beslenerek bitki 
topluluklarının bozulmasına ve kıyı habitatlarında erozyona neden olabilmektedir 
(LeBlanc, 1994). Mississippi bariyer adalarında bulunan popülasyonu Deniz 

Şekil 18:  Su maymununun Türkiye’deki 
dağılım alanları (Harita: Elif Deniz ÜLKER).
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yulaf rizomlarıyla beslenerek, bu önemli habitatlarda kumul erozyonuna neden 
olmuştur (GSMFC 2005). Türün bataklık alanlarda bulunan yüksek yoğunluktaki 
popülasyoları bulundukları alanı açık suya dönüştürebilir. Böylece diğer yerel 
türlere yuva ve korunma sağlayan bu alanlar zarar görebilmektedir. Neden 
olduğu habitat tahribat nedeniyle nadir görülen bataklık kuş, balık ve omurgasız 
türlerini tehdit etmektedir. İtalya’da Valli di Argenta’da IBA (Önemli Kuş Alanı) 
olarak belirlenmiş alanda Nymphaea (Nilüfer) örtüsünü büyük ölçüde tahrip 
ederekalanda üreyen Bıyıklı sumrunun (Chlidonias hybrida) sayısının azalmasına 
neden olmuştur. 

Ülkemizde dağılım gösterdiği Trakya bölgesinde türün birey sayısının giderek 
artması bölgede ekonomik zarara ve ekolojik sorunlara neden olmuştur. Gala 
Gölü’nde yapılan çalışmalarda alandaki Saz (Typha angustifolia) topluluklarının 
türün alandaki sayısının artmasıyla zarar gördüğü ve bazı bölgelerde sık sazlık 
alanların yerini açık alanların oluştuğu gözlemlenmiştir. . Buna ek olarak Su 
maymununun aynı alanda bulunan Nilüfer (Nymphaea alba), Küçük nilüfer 
(Nymphoides peltata) ve Sarı nilüfer (Nuphar luteum) türlerini de besin olarak 
kullandığı tespit edilmiştir. Türün besin kaynağı olarak kullandığı bu nilüfer 
türleri aynı zamanda Gala Gölü’nde üreyen Bıyıklı sumrunun (Chlidonias 
hybrida) yuvalama alanlarıdır. Göldeki nilüfer türlerinin zamanla azalmasının Su 
maymunun etkisiyle meydana geldiği ve buna bağlı olarak Bıyıklı sumrunun alanı 
üreme amaçlı kullanamadığı düşünülmektedir.

Benzer şekilde Gala Gölü’ne oldukça yakın olan Pamuklu Göl’de su kuşlarına 
yuva oluşturan ve gizlenme ortamı sağlayan bitkilerin Su maymunun etkisiyle 
giderek azaldığı gözlemlenmiştir.

Besin tercihi oldukça geniş olan Su maymunu tarımsal ürünlerle beslenerek 
ürün kaybına neden olmaktadır. Edirne Meriç Deltası Sulak Alanı ve Gala Gölü 
Milli Parkı çevresindeki çeltik yetiştirileri ile yapılan görüşmelerde, Su maymunu 
sayısının artması ile birlikte çeltik üretiminde azalma yaşandığı öğrenilmiştir. 
Ancak Su maymununun çeltik filizleri üzerinden beslenmesi ekonomik açıdan 
ne kadar kayba neden olduğu henüz bilinmemektedir.

Su maymunu bazı zoonoz hastalıkların rezervuarıdır. Çeşitli patojen 
mikroorganizmaları taşıyarak, çiftlik hayvanlarına ve insanlara bulaştırabilir. 
Toksoplazmoz, kuduz, salmonelloz başta olmak üzere çeşitli iç parazitleri 
(karaciğer kelebeği, şerit ve yuvarlak solucan) ve dış parazitleri (bit, pire ve 
kene) taşıma potansiyelleri yüksektir. Türde taşnıma potansiyeli olan hastalıklar 
genellikle fekal-oral olarak veya doğrudan temas olarak bulaşabilmektedir. 

Çiftçiler, çiftlik hayvanları, balıkçılar ve su kenarlarında yaşayan kişilerin enfekte 
olma riski bulunmaktadır.

6.10.  Mevcut Kontrol Yöntemleri
Türün Dünya’da doğal olarak yayılım göstermediği ve istilacı olduğu diğer 
alanlarda çeşitli kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler istilacı 
türün yayılım gösterdiği alanın ekolojik değeri, alan tipi ve yerel türlerle olan 
ilişkisine göre şekillenmiştir. Yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çeşitli ağ ve 
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tuzak sistemleri ile yakalanıp alandan uzaklaştırma ve ateşli silahlarla vurma 
yöntemleri uygulanmıştır.

TERIAS Projesi tür uzmanları tarafından belirlenen yoğunluk haritaları, bulunduğu 
alanlarda neden olduğu eknomik zarar ve yerel türlere karşı oluşturduğu baskının 
büyüklüğü ve türün üreme dönemleri göz önüne alınarak belli dönemlerde türün 
bulunduğu alanlardan çeşitli tuzak sistemleri ile yakalanarak uzaklaştırılması 
veya yoğun avcılık faaliyeti ile fiziksel kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Buna 
ek olarak hazırlanan uzun vadeli eylem planları ile türün bulunduğu alanlarda 
yönetimi sağlanmaktadır.

6.11. Kullanımı
19. yüzyılda kürk elde etmek için Dünya çapında ticareti yapılmıştır. İthal edildiği 
alanlarda kürk çiflikleri kurulmuş ve postlarından gelir elde edilmiştir. Kürk 
ticaretine ek olarak türün et kaynağı olarak avlanıldığı da bilinmektedir (D’Elia, 
G. 1999).
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Tanımlar

Adaptasyon 
Canlının bulunduğu ortamda varlığını devam ettirmesini sağlayan kalıtsal deği-
şiklik

Alg 
Fotosentez yapma yeteneğine sahip, nemli ya da sulak alanlarda bulunabilen 
canlı

Allelopati 
Başka bir organizmanın büyümesini, yaşamasını, çimlenmesini ve üremesini 
olumlu ya da olumsuz etkileyen biyokimysalların oluşrulması ve kullanılması

Amfibi 
İki yaşamlılar

Azonal toprak 
Dış kuvvetlerle taşınmış materyaller üzerine oluşmuş toprak tipi

Cyprinidae  
Sazangiller
Dipter İki kanatlı ya da çift kanatlı eklem bacaklıların ortak ismi

Ekosistem hizmetleri 
Doğal çevre ve sağlıklı ekosistemleri insanlara sağladığı faydalar

Endemik 
Bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca belirli bölgede yaşa-
yan/yetişen, Dünya’nın başka yerinde yaşama/yetişme ihtimali olmayan, yöreye 
özgü hayvan/bitki türüdür.

Fekal-oral 
Dışkı ile kontimine olmuş materyallerin tüketilmesi

Fitoplankton  
Suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan besinlerini kendileri 
üretebilen mikroorganizmalar

Ginogenetik üreme 
3n kromozomal yapıya sahip bireylerin oluştuğu eşeysiz üreme tipidir.

Habitat 
Kendisine özgü özellikler taşıyan canlının yaşamak ve üremek için bulunduğu 
alan

HES 
Hidro elektrik santrali

İstilacılık potansiyeli 
Alana yerleşme, nüfuz etme kapasitesi



Mangrov 
Tropik ve yarı tropik bölgelerde kıyısal alanlarda tuzlu veya acı sularda yetişebi-
len ağaç ve çalılar

Ötrofikasyon  
Durağan ve genellikle büyük su kütlelerinde çeşitli nedenlerle besin maddeler-
nin büyük oranda artmasıyla alg ve planktonların aşırı derecede çoğalması 

Pisisit 
Balıklar için kullanılan zehirli madde

Popülasyon 
Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk

Rezarvuar 
Hastalık etkeninin doğadaki kaynağı

Salgı tüylü  
En dış bitki dokusunun faklılaşmasıyla oluşan içinde salgı maddesinin baş 
kısımda bulunduğu tüysü yapı

Savan 
Çöl ve tropik yağmur alanları arasında dağılım gösteren odunsu bitklerinde 
yetişebildiği çayırlar

Simöz 
Çiçeğin dallanma tepesinde olmadığı çiçeklenme şekli

Şistozomiyazis   
Schistosoma (şistozoma) cinsinden parazitlerin enfestasyonudur

Telek 
Kalın eksenli tüy

Zooplankton 
Suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan besinlerini dış ortam-
dan sağlayan mikroorganizmalar
 




