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Türkiye Do¤as›
Bülent Gözcelio¤lu

K›y›lar›m›zda Az Rastlanan ‹ki Denizanas›

Foto¤raf: Bülent Gözcelio¤lu
Yer: Gökova / Mu¤la

Ülkemiz denizlerinde farkl› canl› türlerine
rastlamak çok zor bir ﬂey olmasa gerek. Biraz
dikkatli gözlerle bakmak, görmek için yeterli
olabiliyor. Buna en iyi örne¤i geçti¤imiz aylarda
yaﬂad›k. Eylül ve Ekim aylar›nda sualt›nda foto¤raf çekmek için gitti¤imiz Gökova ve Güvercinlik

koylar›nda k›y›lar›m›zda az görülen iki denizanas›na rastlad›k ve onlar› görüntüledik.
Eylül ay›nda Gökova’da rastlad›¤›m›z denizanas› türü Cotylorhiza tuberculata. Yumrulu denizanas› olarak bilinen bu tür, di¤er denizanalar›na oranla çok farkl› bir vücut yap›s›nda. Çan biçimindeki vücudun ön taraf› kahverengi ve sar›
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renkte. Kar›n bölgesinde mor ve mavi renkte, oldukça ilgi çekici, çok say›da benekler var. Bu denizanas›n›n, yak›c› kapsülleri olmas›na karﬂ›n, di¤er denizanalar›n›n tersine zehir etkisi çok az.
35 cm kadar büyüyebilin bu tür, genelde aç›k sularda bulunuyor; ancak, bizim rastlad›¤›m›z birey
k›y›ya çok yak›n bir yerdeydi. Ç›plak elle dokunmam›za karﬂ›n herhangi bir zehir etkisi hissetmedik.
Ekim ay›nda Güvercinlik Koyu’nda (Bodrum/Mu¤la) yapt›¤›m›z bir dal›ﬂtaysa di¤er bir
tür olan Cassiopea andromeda’ya rastlad›k. ‹lk
gördü¤ümüzde bir Nudibranchia (deniztavﬂanlar›) türü oldu¤unu sand›k. Birkaç foto¤raf›n› ald›k
ve üzerinde fazla durmad›k. Ankara’ya döndükten sonra foto¤raf üzerinde yapt›¤›m›z incelemelerde, bunun Cassiopea andromeda oldu¤unu
belirledik. Bu denizanas›, devaml› baﬂ aﬂa¤› durdu¤undan “tersyüz denizanas›” da deniyor. Ülkemizdeki ilk bilimsel kayd›, Eylül 2006’da Çukurova Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cem Çevik ve arkadaﬂlar› taraf›ndan, yap›lm›ﬂ. Bu
denizanas›n›n rastland›¤› yer de ‹skenderun Körfezi. Çevik’le yapt›¤›m›z görüﬂmede, foto¤raflardaki türün Cassiopea andromeda oldu¤u kesinleﬂtirdik. Bu denizanas› Indo-Pasifik kökenli bir
tür. Ülkemize geliﬂ yolu bilinmemekle birlikte
gemilerin balast sular›yla geldi¤i san›l›yor. Balast sular›yla yaln›zca büyük bireyler de¤il, genç
bireyler ve larvalar da taﬂ›nabilir. Güvercinlik Koyu’nda rastlad›¤›m›z birey 30 cm kadard›. Bu boyutlardaki bireyler ergin olarak kabul ediliyor.
Bunlar, genç evrede oldukça hareketli olurken,
ergin olduklar›nda bir koy ya da lagüne gelip zeminde ters olarak dururlar ve beklerler. Ters
durmas›n›n nedeni üzerinde yaﬂayan ve “zooxanthellae” denen algler. Bu algler fotosentez
yapar ve denizanas›na yiyecek sa¤lar. Denizanas› da onun bar›nmas›n› sa¤lar. Algler kar›n bölgesindeki dokularda yaﬂad›klar›ndan ve fotosentez için ›ﬂ›¤a gereksinim duyduklar›ndan denizanas› da daima ters olarak durur.
Bu denizanas›n›n zehir etkisi di¤erlerine
oranla daha fazla. Deniz ekosistemine yapt›¤› ya
da yapaca¤› etkilerle ilgili bir çal›ﬂma henüz yok.
Ancak insan derisiyle temas ederse zehirleme
olas›l›¤› çok fazla. Onun için denize girerken ve
bu hayvanla karﬂ›laﬂ›ld›¤nda dikkatli olunmas›
gerekli.
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