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Özet
Kazanlý kumsalý'nda yuva yapan ergin diþi deniz kaplumbaðalarýnýn iz, yuva, yumurta
ve yavru sayýlarý ile üreme baþarýsýný etkileyen faktörler araþtýrýlmýþtýr. Bu amaçla, 15
Mayýs-16 Ekim 2004 tarihleri arasýnda, Kazanlý kumsalý'nda kesintisiz arazi çalýþmasý
sürdürülmüþtür. Ayrýca, yumurtlama iþlemini tamamlamýþ anaçlarýn morfometrik
ölçümleri alýnmýþtýr.
Ergin diþiler, 2004 yýlý üreme sezonunda, Kazanlý kumsalý'na 19 Mayýs-11 Aðustos
tarihleri arasýnda çýkmýþlardýr. En fazla çýkýþ ve yuvalamanýn Haziran ve Temmuz
aylarýnda olduðu saptanmýþtýr. 2004 yýlý üreme sezonunda Kazanlý kumsalýndaki toplam
çýkýþ sayýsý 1310 olarak belirlenmiþtir. Bu çýkýþlardan 410 tanesi yuva ile sonuçlanmýþ, 900
tanesi ise sadece iz olarak kalmýþtýr. Bu yuvalardan 7 tanesinin Caretta caretta'ya, 403
tanesinin ise Chelonia mydas'a ait olduðu belirlenmiþtir. Üreme baþarýsýný etkileyen baþlýca
faktörler; köpek predasyonu, kýyý erozyonu, seralar, üreme sezonunda sahilin tam olarak
kontrol edilememesi, yýkýlan binalara ait beton bloklar, sahildeki katý atýklar ve çöpler
olarak belirlenmiþtir. Ayrýca, sanayi, tarým ve kent orijinli kirliliðin deniz kaplumbaðalarý
üzerindeki etkisi belirsizliðini korumaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Caretta caretta, Chelonia mydas, Kazanlý, üreme baþarýsý.
The Breeding Success of Chelonia mydas (L. 1758) and
Caretta caretta (L. 1758) on Kazanli Beach
Abstract
This study searched the prints, the number of nest, eggs and progenies of the mature
female sea turtles, nesting on the Kazanli beach. The factors affecting the number of
progenies and breeding success also studied. In addition, the morphometric
measurements of the ovulated sea turtles were recorded. For this purpose full time
expeditions to Kazanli beach were conducted between 15th of May and 16th of October
2004.
Mature female sea turtles arrived Kazanli beach between 19th of May and 11th of
August during 2004 breeding season. The highest number of arrivals and nesting was
recorded in June and July. The total number of arrivals to Kazanli beach was counted as
1310 during 2004 breeding season. Of the 1310 arrivals, only 410 were resulted with nest,
the rest (900), studied just as prints. It was also observed that 7 out of 410 nests belonged
to Caretta caretta, 403 nests belonged to Chelonia mydas. The main factors affecting the
breeding success were identified as; dog predation, beach erosion, greenhouses built next
to the beach, inappropriate surveillance of the beach during the breeding season, concrete
blocks and rubbles, and solid waste and rubbish on the beach. Furthermore, the effects
of agricultural, industrial and city originated pollution on the breeding success of the sea
turtles on Kazanli Beach have not been determined in detail yet.
Keywords: Breeding success, Caretta caretta, Chelonia mydas, Kazanli.

GÝRÝÞ
Türkiye, tür çeþitliliði yönünden, çok zengin bir
fauna ve floraya sahiptir. Bu zenginliklerden biri de
Türkiye'nin Akdeniz sahillerine düzenli olarak yuva
yapan Caretta caretta (L. 1758) (adi deniz kaplumbaðasý) ve Chelonia mydas (L. 1758) (yeþil deniz
kaplumbaðasý) türü deniz kaplumbaðalarýdýr (Baran
ve ark. 2002).
Günümüzde 7 türle temsil edilen deniz kap28

lumbaðalarý, tropik ve subtropik bölgelerde yayýlýþ
göstermektedirler. Bu 7 türden 5'i Akdeniz'de bulunmaktadýr (Geldiay 1984). Akdeniz'deki türlerin
geçmiþinin 5-6 milyon yýl öncesine dayandýðý ifade
edilmektedir. Ancak yumurtlama alanlarýnýn
devamlý tahrip edilmesi ve deniz kirliliði gibi
nedenlerle sayýlarý her geçen gün azalmaktadýr. Bu
olumsuz süreç birçok otorite tarafýndan kabul
edilmektedir. Dünya Doðayý ve Doðal Kaynaklarý
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Koruma Birliði (IUCN: International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources) C.
caretta'nýn tehdit altýnda, C. mydas'ýn ise tehlike
altýnda olduðunu ifade etmektedir (Oruç ve ark.
2003).
Akdeniz'de bulunan 5 deniz kaplumbaðasý türünden C. caretta ve C. mydas Türkiye'nin Akdeniz
kumsallarýný da yumurtlama alaný olarak kullanmaktadýr. Akdeniz'deki C. caretta populasyonunun
%25'i, C. mydas populasyonunun ise yaklaþýk %50'si
Türkiye kumsallarýna yuvalamaktadýr (Oruç ve ark.
2003). Dolayýsýyla bu iki tür için Türkiye kýyýlarý
hayati önem taþýmaktadýr. Sadece Kazanlý kumsalý,
Türkiye'deki C. mydas populasyonunun %12'sini
barýndýrmaktadýr (Kasparek ve ark. 2001). Yapýlan
son araþtýrmalar da, Kazanlý kumsalýnýn C. mydas
için halen önemli bir üreme alaný olduðunu açýkça
göstermektedir (Baran ve ark. 1992). Kazanlý
kumsalý, yuvalama yoðunluðu açýsýndan da, tüm
Akdeniz'de üçüncü, Türkiye'de ise ikinci sýradadýr
(Canbolat 2004). Ancak Kazanlý kumsalýna yumurta
býrakan C. mydas populasyonu; yuvalara ve yavrulara
yönelik predasyon, deniz kirliliðinin artmasý ve
yuvalama kumsalýnda yapýlan tahribat nedeniyle
bariz þekilde tehdit altýndadýr. Dolayýsýyla, C. mydas
türünün daha fazla zarar görmemesi için koruma
programý uygulanmasý zorunludur (Atatür 1992,
Aureggi 2001).
Bu çalýþmada, 2004 yýlý üreme sezonunda, C.
caretta ve C. mydas'ýn Kazanlý kumsalýndaki üreme
baþarýsý ve üreme baþarýsýný etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amaçlanmýþtýr.
MATERYAL VE METOT
Bu çalýþma; Mersin il sýnýrlarý içinde kalan ve
yaklaþýk 4 km uzunluðundaki Kazanlý kumsalýnda
sürdürülmüþtür. Soda Fabrikasý'nýn batýsý ile Çomak
Nehri arasýnda kalan kumsal, kendi içinde 4 alt
bölgeye ayrýlarak incelenmiþtir (Þekil 1).
Çalýþmamýzda; ergin diþilerin yuva, iz, yumurta,
yavru sayýlarý ile bunlarý etkileyen faktörler belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Bu nedenle arazi çalýþmalarý,
Kazanlý kumsalýnda 15 Mayýs-16 Ekim 2004
tarihleri arasýnda kesintisiz olarak sürdürülmüþtür.
Çalýþma 4-6 kiþilik araþtýrma ekibi tarafýndan
kumsalda; gece saat 2200-0400, gündüz saat 0700-1100
ve 1600-2000 arasýnda sistemli bir þekilde yürütülmüþtür. Yuvalama dönemi boyunca, yumurtlama
iþlemini tamamlamýþ diþi kaplumbaðalarýn morfometrik ölçümleri alýnmýþtýr. Bu ölçümlerde þerit
mezüre ve 1,5 m'lik tahta kumpas kullanýlmýþtýr.
Morfometrik parametreler olarak; düz karapas boyu
(DKB) ve eni (DKE), eðri karapas boyu (EKB) ve
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eni (EKE) ölçülmüþtür. Geceleri saat 2200-0400 arasý
mümkün olduðunca çok sayýda yuva belirlenerek
kayýt altýna alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak, gece
çalýþmalarýnda bütün çýkýþlarý ve yuvalarý tespit
etmek olasý olmamýþtýr. Dolayýsýyla geceleri
belirlenemeyen çýkýþlar ve yuvalar, gündüzleri
sürdürülen arazi çalýþmalarý sýrasýnda belirlenerek
kaydedilmiþtir. Yuva yerinin ve konumunun
tespitinde 60 cm boyunda demir þiþ ve 50 m
uzunluðunda fiberglas þerit metre kullanýlmýþtýr.
Yumurta verimliliði çalýþmalarýnda yuvadaki
yumurta sayýsýný tespit etmek oldukça önemlidir. Bu
amaçla 216 yuvada kontrol açýþý ile yumurta sayýmý
yapýlmýþtýr. Yavru çýkýþý baþlamýþ yuvalar, ilk yavru
çýkýþýndan 5-10 gün sonra, kazýlarak yuvadaki boþ
kabuk ve açýlmamýþ yumurtalar (döllenmemiþ ve
ölü embriyo) sayýlmýþtýr. Böylece her bir yuvadaki
toplam yumurta sayýsý ve yavru çýkýþ baþarýsý belirlenmiþtir.
Yumurtalara, yavrulara ve anaçlara yönelik
predasyonlar incelenmiþtir. Bu kapsamda, koruma
çalýþmalarý da yürütülmüþtür. Hem üreme sezonu
öncesi, hem de yavru çýkýþ dönemi boyunca zaman
zaman sahil temizliði yapýlmýþtýr. Yuvalamaya gelen
anaçlarýn ve yumurtadan çýkan yavrularýn rahatsýz
edilmemesi için yöre halkýna yönelik uyarma ve
bilgilendirme çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Yuvalarýn
köpekler tarafýndan açýlmasýný önlemek amacýyla,
yuvalarýn üzerine 50x50 cm ebatlarýnda ve göz
aralýklarý 12,5 x 12,5 cm olan demir ýzgaralar
yerleþtirilmiþtir. Bu ýzgaralar, yumurta çukurunun
üzerini kaplayacak þekilde 15-20 cm derinliðe
gömülmüþtür. Yavru çýkýþlarý süresince, baþta
Kazanlý-3 bölgesinde olmak üzere, yuvalarýn
gerisine bez engel gerilerek yavrularýn ýþýk ve sese
yönelimi engellenmeye çalýþýlmýþtýr.
BULGULAR
2004 yýlý üreme sezonunda, Kazanlý kumsalýna
ergin diþi çýkýþlarý 19 Mayýs-11 Aðustos tarihleri
arasýnda olmuþtur. Bu sezon ilk yavru çýkýþý 14
Temmuz, son yavru çýkýþý ise 15 Ekim tarihinde
gerçekleþmiþtir. Anaç çýkýþlarýnýn ve yuvalamanýn en
yoðun olduðu aylar Haziran ve Temmuz'dur.
Yaklaþýk olarak yuvalarýn %92 sinin bu aylara denk
düþen anaç çýkýþlarýna ait olduðu belirlenmiþtir
(Tablo 1).
2004 yýlý üreme sezonunda, anaçlara ait toplam
çýkýþ sayýsý 1310 olarak belirlenmiþtir. Bu çýkýþlardan
410 tanesi yuva ile sonuçlanmýþ, 900 tanesi ise
sadece iz olarak kalmýþtýr (Þekil 2). Bu yuvalardan 7
tanesi C. caretta, 403 tanesi ise C. mydas türüne aittir.
Kazanlý 4 bölgesinde yuva yapýmýna uygun
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kumsal kalmadýðýndan, anaç çýkýþý ve yuvalama
gözlenmemiþtir. Yuva sayýsý bakýmýndan bölgeler
arasý iliþki; K-1>K-3>K-2 þeklindedir. Buna göre en
fazla yuvalama (210 yuva) Kazanlý 1 bölgesinde, en
az yuvalama (36 yuva) ise Kazanlý 2 bölgesinde
gerçekleþmiþtir. Birim alana düþen yuva sayýsý,
Kazanlý 3 bölgesinde en yüksektir. Çýkýþ sayýsýna
göre yuvalama oraný en yüksek olan bölge Kazanlý
2'dir. Ýz sayýsý bakýmýndan Kazanlý 3 bölgesi ilk
sýrada olmasýna karþýn, yuvalama oraný Kazanlý 1
bölgesinden daha düþüktür (Tablo 2). Tüm üreme
sahili için kilometre uzunluk baþýna düþen yuva
sayýsý 102 olarak hesaplanmýþtýr.
Yumurtlamayý takibenden 70-75. günlerde
toplam 216 yuvada kontrol açýlýþý yapýlmýþtýr. Üç
bölgeyi tanýmlayacak þekilde seçilen yuvalar
kazýlarak, yumurtalar incelenmiþ ve tespitler
kaydedilmiþtir. Toplam 23350 yumurta üzerinde
inceleme yapýlmýþtýr. Sonuçlara göre canlý olarak
yuvadan çýktýðý tespit edilen yavru sayýsý 17198'dir.
Bu durumda yumurtalarýn yaklaþýk olarak %74
ünden canlý yavrular çýkmýþtýr (Tablo 3).
Kontrol açýlýþý yapýlan yuvalardan elde edilen
veriler doðrultusunda, bölgelere göre yavru çýkýþ
baþarý oraný Tablo 4'de verilmiþtir. Buna göre yapýlan
sýralama K-2>K-1>K-3 þeklindedir. Bu hesaplamada döllenmemiþ yumurtalar deðerlendirmeye
dâhil edilmemiþtir. Geceleri yapýlan gözlemlerde 43
anaç kaplumbaðanýn morfometrik ölçümleri
alýnmýþtýr (Tablo 5).
Bu çalýþmada yuva derinliðinin ve yuvalarýn
denize uzaklýðýnýn da yavru çýkýþýný etkileyip
etkilemediði incelenmiþtir. Denize en uzak olan
yuvalara göre, en yakýn olanlarda yavru çýkýþ
baþarýsýnýn daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. Bu
anlamda veriler arasýndaki fark P<0,05 (T-testi)
düzeyinde önemli çýkmýþtýr. Buna karþýn, yuva
derinliðinin yavru çýkýþ baþarýsýný istatistikî fark
gösterecek düzeyde etkilemediði belirlenmiþtir
(Tablo 6).
TARTIÞMA VE SONUÇ
2004 yýlý üreme sezonunda, daha önce yapýlan
çalýþmalarýn verilerine göre, yuva sayýsýnýn daha
yüksek olduðu belirlenmiþtir. Daha önce yapýlan
çalýþmalarýn önemli bir kýsmý üreme sezonunun
tamamýný kapsamamaktadýr (Sarýgül ve Langeveld
1988, Yerli ve Demirayak 1996). Ancak yakýn tarihte
yapýlan ve tüm sezonu kapsayan çalýþmalar sonucu
belirlenen yuva sayýsý da bizim çalýþmamýzda
belirlenen sayýdan daha düþüktür (Tablo 7). Bu
durum, 2004 yýlý üreme sezonunda yuva sayýsýnda
artýþ olduðuna iþaret etmektedir. Önceki yýllara göre
30
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2003 yýlý üreme sezonunda da yuva sayýsýnýn daha
yüksek olmasý ve 2004 yýlý üreme sezonunda bu
durumun daha da artarak devam etmesi, eksik
olmakla birlikte yapýlan iyileþtirme çalýþmalarýnýn
sonuç verdiði þeklinde yorumlanabilir. Gazino,
dolmuþ duraðý gibi yapýlarýn kaldýrýlmasý, yöre
halkýna yönelik bilgilendirme çalýþmalarý yapýlmasý,
üreme sezonu öncesi kumsalýn temizlenmesi ve her
Tablo 1. Diþi kaplumbaðalara ait çýkýþ, yuva ve iz sayýsýnýn
aylara göre daðýlýmý.

Þekil 1. Kazanlý kumsalýnda doðudan batýya doðru ayrýlan
4 bölge.

Þekil 2. Anaçlara ait toplam çýkýþ, iz ve yuva sayýlarý.
Tablo 2. Diþi kaplumbaðalara ait çýkýþ, yuva ve iz sayýsýnýn
bölgelere göre daðýlýmý.

Tablo 3. Kontrol amacý ile kazýlan yuvalara iliþkin veriler .
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Tablo 4. Bölgelere göre yavru çýkýþ baþarýsý.

Tablo 5. Anaçlara ait morfometrik deðerler. (Prm.:
Parametreler-N: Numune sayýsý)

Tablo 6. Yuvalarýn denize uzaklýðýnýn ve derinliðinin
yumurta açýlým oranýna etkisi.

: Aritmetik ortalama ± Standart hata

Tablo 7. 1988-2004 yýllarý arasýnda Kazanlý kumsalýnda
belirlenen yuva sayýlarý karþýlaþtýrmasý.

(a)Baran ve Kasparek (1989), (b) Coley ve Smart (1992),
(c)Durmuþ (1998), (d)Yerli ve Demirayak (1996), (e)Yerli ve
Canbolat (1998), (f)Demirayak ve Titchen (2001) (g) Aureggi
(2001), (h) Baran ve ark. (2002).

sezon araþtýrma yürüten bir grubun bulunmasý bu
olumlu geliþmeye önemli oranda katký saðlamýþtýr.
Sezon boyunca anaçlarýn en yoðun çýktýklarý ve
yuvaladýklarý aylar Haziran ve Temmuz'dur. Kuluçka
süresi dikkate alýndýðýnda, üreme sezonunun
ortasýna denk düþen Haziran ve Temmuz aylarýnda
daha fazla yuvalama olmasý doðaldýr. Kazanlý-3
birim alan baþýna anaç çýkýþ ve yuva sayýsýnýn en
yüksek olduðu bölgedir. Kazanlý-3 bölgesinde km
baþýna 381 yuva ve 1420 anaç çýkýþý düþmektedir.
Daha önce yapýlan çalýþmalarda da Kazanlý 3
bölgesinde yuvalama ve anaç çýkýþ sayýsý yüksektir
(Coley ve Smart 1992). Baþka bir ifade ile kaplumbaðalar açýsýndan Kazanlý-3 bölgesi cazibesini
korumaktadýr. Ancak, Kazanlý-3 bölgesinde çýkýþ
sayýsý dikkate alýndýðýnda yuvalama oranýnýn daha
düþük olmasý; kýyý erozyonu ve seralar nedeniyle
bazý anaçlarýn uygun yuvalama alaný bulamamasý ile
açýklanabilir (Aureggi 2001). Yine diðer bölgelere
göre, Kazanlý-3 bölgesinin yavru çýkýþ baþarýsý daha
No: 58, 2006
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düþüktür. Baþta kýyý erozyonu olmak üzere, seralara
yakýn alanlarda kumsalýn doðal özelliðini kaybetmesi
yavru çýkýþ baþarýsýný olumsuz etkilemiþ olabilir
(Ozaner 1993).
Yuvalarýn kýyýya uzaklýðý bölgelere göre
deðiþmektedir. Kýyý erozyonu nedeniyle eni daha dar
olan Kazanlý 3 bölgesinde yuvalar kýyýya daha
yakýndýr. Denize uzak olan yuvalara göre, yakýn
olanlarda yavru çýkýþ baþarýsýnýn daha yüksek olmasý;
denizden uzaklaþtýkça kumsalýn doðal özelliðini
kaybetmesi ile açýklanabilir. Denizden uzaklaþtýkça
kumsal insan aktivitesinden daha fazla etkilenip
deforme olmaktadýr (Durmuþ 1998). Denize uzak
noktalardaki yuvalarda yavru çýkýþ baþarýsýnýn düþük
olmasýnýn tarafýmýzdan belirlenememiþ baþka
nedenleri de olabilir.
2004 yýlý üreme sezonunda yuva sayýsýnýn
artmasý olumlu bir geliþme olmakla birlikte, olumlu
geliþmelerin güçlenerek devam etmesi için, Altan ve
Kasparek (2000) tarafýndan da bir kýsmý ifade edilen
ve aþaðýda sýralanan sorunlarýn ivedilikle aþýlmasý
gerekmektedir:
-Kazanlý-3 (K-3), birim alana göre anaç çýkýþýnýn
en fazla olduðu bölgedir. Ancak bu bölge, kýyý
erozyonunun ve seralarýn etkisindedir (Ozaner
1993). Kýyý erozyonunun önlenmesi için, uzman
kadrolarca, gerekli çalýþmalar yapýlmalýdýr. Seralar
geriye çekilerek düzenleme çalýþmasý yapýlmalýdýr.
-Kazanlý belediyesi tarafýndan kaldýrýlan yapýlara
ait inþaat artýklarý anaçlarýn ve yavrularýn çýkýþlarýný
engellediðinden tamamen temizlenmelidir.
-Kumsal, kirleticilerin etkisine açýk olduðundan,
düzenli olarak temizlenmelidir.
-Endüstriyel ve tarýmsal aktiviteler sonucu bölgeye verilen kirleticilerin toksik etkileri konusunda
belirsizlik devam etmektedir. Bu belirsizliði ortadan
kaldýracak bir proje yürütülmelidir. Ayrýca, kromsan
sahasýnda yer alan ve krom altý içeren katý atýklar
kaldýrýlmalýdýr. Bu atýklarýn bölge için potansiyel
tehlike oluþturduðu bilinmektedir.
-Sokak köpekleri; yuvalara, yavrulara ve anaçlara
saldýrarak üreme baþarýsýný tehdit etmektedirler
(Carswell 1992). Köpeklerin Mayýs-Kasým aylarý
arasýnda barýnakta tutulmalarý zorunludur.
-Anaçlara, yuvalara ve yavrulara yönelik koruma
çalýþmalarý sezon boyunca kesintisiz sürdürülmelidir. Koruma çalýþmalarý çerçevesinde yöre
halkýna yönelik bilgilendirme çalýþmalarýna da
devam edilmelidir.
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