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Mercan resifleri, uzaydan bile görülebilen biyoçeflitlilik harikas› bir dünya. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dal›’nda yüksek lisans yapan Çanakkale muhabirimiz Bar›fl Özalp da, burslu olarak gitti¤i Japonya’da, Japon Adalar›n›n mercanlar›n› inceledi. Bar›fl, dünyadaki mercan resif da¤›l›m›n›n Kuzey limitini belirleyen Okinawa Adalar›n›n mercan tepelerinden yola
ç›karak bu ekosistemi, yaflam üzerindeki etkilerini bize anlat›yor.

JAPON ADALARI MERCAN
RES‹FLER‹

Her bir canl› ayr› özellikleriyle mercanlar›n oluflturdu¤u resiflerde belirli etkiler gösterir ve yaflam›n devam etmesine katk›da
bulunur. Resiflerdeki canl›lar aralar›nda sabit ve hassas bir denge kurarlar. T›pk› tüm
ekosistemlerde oldu¤u gibi yaflam›n devam
etmesine de bu dengeler karar verir. Klorofil içeren canl›lar›n gerçeklefltirdi¤i fotosentez gibi kimyasal yaflamsal bir olay›n ortama
ek bir yarar sa¤lamas›n›n yan›nda, her deniz canl›s›n›n birbiriyle do¤rudan ya da dolayl› iliflkisi vard›r bu alanlarda. Resiflerdeki
zenginli¤e de bu canl›lar›n aralar›nda düzenledikleri görev da¤›l›m›n›n neden oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz. Ortamda canl›lar aras›nda gözlenen simbiyotik (ortak yaflam), kommensal (birlikte yaflayan iki organizmadan bir taraf›n yarar sa¤lad›¤› di¤er
organizman›n etkilenmedi¤i ortak yaflam),
gevflek mutual (ortak yaflamda iki organizman›n da yarar sa¤lamas›) vb. iliflkiler bile
asl›nda zincirleme bir sistemin parçalar› olarak dikkat çeker. Bu gibi ilk anda fark edilmesi zor olan, ancak incelendi¤inde flafl›r›p,
ilk anda inanamad›¤›m›z iliflkiler, birçok
canl›n›n vücudunda gerçekleflen fizyolojik
ve kimyasal olaylar›n gerçekleflmesine de
yard›mc› olur.
Scleractinian mercanlar›n yap›s›nda bulunan simbiyotik alg Zooxanthellae, mercan›n karbondioksitinden yararlanarak fotosentezi gerçeklefltirirken, bu arada da mer-

can için besin olan gliserol’ü üretir. Ayn› zamanda da mercan›n metabolik art›klar›ndan; amonyaktan ve fosfattan yararlan›r. Bu
gibi iliflkiler mercan resif ekosistemlerinde
s›kl›kla görülür ve bir bak›ma ortam› di¤er
ortamlardan farkl› k›lar. Biyolojik farkl›l›¤›n
fark edilebilir derecede yüksek olmas› da elbette canl›lar›n bu uyumu kazan›p mercan
resif ortam›n› zenginlefltirmesini sa¤lar. Enlemsel olarak konumunun farkl› olmas›n›n
yan›nda tüm bu faktörlerin küçük katk›lar›
sayesinde mercan resifleri, dünyadaki en
zengin çeflitlili¤e ve verimlili¤e sahip bir ortam özelli¤i kazan›r.
Güney Asya’daki Endonezya resifleri
baflta olmak üzere büyüklük s›ras›yla bunu
Avustralya’n›n Great Barrier Resifi ve Filipinler’deki resifler izler. Bunlar›n yan›nda
Papua Yeni Gine, Fiji, Maldivler, Marshall
Adalar›, Solomon Adalar›, Küba ve Bahama
Adalar›’n›n resifleri say›labilir.
Japonya’daki mercan resiflerinin ço¤unlu¤uysa Okinawa ve Kagoshima bölgelerini
içine alan Ryukyu Adalar› ile Bonin Adalar›’n› kapsayan Ogasawara Adalar›’nda yer
al›r. Resiflerin bulundu¤u 24°N ve 30°N
enlemleri dünyadaki mercan resif da¤›l›m›n›n en kuzey limiti olup buradan daha yukar›da resif bulunmaz. Okinotorishima mercan
resifleriyse Japonya’da en Güney’de yer
alan resif özelli¤indedir.
Japon sular› sub-tropik’ten ›l›mana do¤-

ru olan bir özellik gösterir. Özellikle Orta ve
Güney Ryukyu yüksek mercan tür çeflitlili¤ini destekleyen iyi geliflmifl resiflere sahiptir.
Japon mercan faunas› tür say›s› yaklafl›k
415 civar›ndad›r. Bu tür zenginli¤i, flu an
yürütülen çal›flmalara ya da farkl› bölgelerde yap›lan alan çal›flmalar›na göre de¤iflebilir, ancak mercan resiflerinin konumu burada önemli bir gerçe¤i ortaya koyar. Japonya
konumuyla yüksek enlemlerde yer almas›na
karfl›n, bu sularda yaflayan mercan faunas›n›n yo¤unlu¤u yüksek de¤erlerdedir.
Mercan türlerine göre en fazla say›y›, genelde dünyadaki di¤er mercan resif bölgelerinde de say›s› fazla olan Acropora türleri
oluflturur. Daha sonra bunu s›ras›yla Montipora, Porites, Favia ve Fungia türleri izler.
Böyle zengin ortamlar›n Japonya sular›nda
da bulunmas› ve dünya mercan resiflerinin
en kuzey s›n›r› özelli¤ini tafl›mas›, bu bölgelerin korunmas› gereklili¤ini ortaya koyuyor
ki, bu durumun ciddiyetini kavrayanlar›n
dikkati bu bölge üzerine toplanm›fl
durumda. Ancak, dünyada tüm dengelerin
bozulmaya bafllad›¤›, özellikle küresel ›s›nma gibi dikkat çekici sorunlar›n kap›y› çalm›fl olmas› bile bu alanlar›n tam anlam›yla
korunmas›n› ne yaz›k ki sa¤layam›yor. Bu
bak›mdan mercan resif ekosistemlerinin
üzerinde olumsuz etki yaratan etmenleri öncelikle aç›klayaca¤›z.
Japonya mercan resiflerinin yaflam›n›
tehdit eden sorunlar›, k›y›sal alanlardaki iyilefltirme çal›flmalar›, karasal kaynakl› kirlilik
ve çöpün art›fl›, deniz y›ld›z› (Acanthaster
planci) popülasyon patlamas›, mercan yiyen
gastropod Drupella sp., hastal›¤a sebep
olan süngerlerin etkisi ve kütlesel mercan
a¤armas› (ölüm) olaylar›-küresel ›s›nma alt
bafll›klar›nda toplayabiliriz. Bu etkenlerin
etki mekanizmalar›na gelince: Mercan resifleri oluflumlar›na göre farkl›l›k gösterir ve
saçak resifler, ba¤›ms›z resifler, set resifler,
atoller, bank ya da platform resifleri gibi
çok farkl› tipleri vard›r. Bu mercan komüniteleri içinde k›y›dan uzakta yaflam sürebilenler oldu¤u gibi k›y›sal alanlarda da konumlananlar oldu¤undan k›y› bölgelerinde
yap›lan yenileme çal›flmalar›, mercanlar üzerinde bir tehdit oluflturur. Zaten son derece
hassas olan canl›lar›n zarar görmeye baflla-
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mas› bununla s›n›rl› kalmaz. Ayr›ca karasal
kaynakl› gübreler, at›lan at›k sular ve kimyasal kirleticiler de mercan ekosistemlerinde
yaflam› zorlaflt›r›r. Okinawa Adalar›’nda çok
yo¤un ya¤murlardan sonra, nehir yak›nlar›nda k›rm›z› bulutsu bir kütle (red soil) bulan›kl›k oluflturur ve bu gibi ak›fllar nehir a¤›zlar›na yak›n konumlanm›fl k›y›sal mercan resif ekosistemlerinde olumsuz etki yapar.
Red soil kirlili¤i, k›y›sal yap›land›rma gibi
insan etkisinin do¤al faktörlerle etkileflimde
oldu¤u zaman meydana gelir. Bu gibi faktörler Okinawa’da; organik maddenin eksikli¤ine ba¤l› olarak kolayca da¤›lan kirlilik, da¤lar›n dik nehirlerin k›sa olmas› gibi co¤rafik
özellikler ve genel ortalamadan üç kat fazla
afl›nd›r›c› olan ya¤›fl miktar› olarak aç›klanabilir. Red soil kirlili¤i yukar›daki etkiler d›fl›nda ayr›ca orman alanlar›n›n ç›plak bölgelere
dönüfltürülmesi gibi insan faktörünün etkin
oldu¤u zamanlarda da s›kl›kla meydana gelir. Zirai çal›flmalar, karasal yap›land›rma ve
Amerika’n›n ordu çal›flma alanlar› içersindeki aktiviteleri büyük miktarlarda ak›fla yol
açar ve Okinawa’da karasal ak›fl getiren üç
temel kayna¤› teflkil eder.
Tropik ya¤mur orman ekosistemleriyle
beraber dünyadaki en zengin tür çeflitlili¤ine
sahip bu canl› topluluklar› resifteki di¤er küçük canl›lara bar›nma ortam› sa¤lar. Red soil kirlili¤i meydana gelip, mercanlar ölmeye
bafllad›¤›nda, do¤ru orant›l› olarak yaflayan
bal›k ve di¤er canl› organizmalar›n say›s› da
düflüfl gösterir. Red soil kirlili¤i, Okinawa
Bölge Sa¤l›k ve Çevre Enstitüsü taraf›ndan
gelifltirilen SPSS (deniz sedimentindeki as›l›
parçac›k miktar›) metoduyla izlenir. Aç›k denizle iliflkili genifl kanallarda -güçlü rüzgârlar›n büyük dalgalara sebep oldu¤u- ask›daki
sediment kolayca kar›fl›r. Bu gibi alanlarda
SPSS seviyesinde bazen mevsimsel de¤iflimler meydana gelir. Ölçümlerde de SPSS de¤erleriyle mercan resifinin kaplad›¤› alan
aras›nda bir iliflki kurularak sonuca gidilir.
Red soil meydana gelip SPSS de¤erleri yükseldi¤inde mercan resifinin kaplad›¤› alan
azal›r. Yap›lan karfl›laflt›rmal› araflt›rmalar

Acropora sp. (Oken, 1815): Genelde en çok yay›l›m gösteren aile
olan Acroporidae familyas› üyesidir. Sualt›nda iyi geliflmifl üyeler gözleniyorsa tan›mlanmas› zor de¤ildir. Üyeler genelde benzer ancak yap›sal ayr›nt›lar farkl›l›k gösterir.

Yavru Mercanlar Nas›l Üretiliyor?
1997 ve 1998 kütlesel mercan a¤arma
olaylar› Japonya’daki bu bilim dal›nda çal›flan bilimcilere daha büyük bir sorumluluk
yükledi. Japon bilim adamlar›, Japonya güneyi ve Okinawa bölgesi mercan resiflerinde
yapt›klar› çal›flmalarla yapay olarak üretilen
malzemeler üzerinde mercan poliplerini büyütmeyi baflard›lar. Mercanlar›n yo¤un üreme dönemi olan may›s-haziran aylar›nda belli bir günde mercan polip patlamas› olay› yaflan›r. Bu günü bilim adamlar› kesin olarak
bilmekte ve patlama gününe kadar poliplerin
üzerine yap›flabilece¤i malzemeleri denize
yerlefltirmeye bafllarlar. May›s-haziran öncesi
yavafl yavafl yerlefltirilen settlementlar patlama gününden sonra her ay belirli aral›klarla
kontrol edilir. Belirli bir süre geçtikten sonra settlementlar mikroskop alt›nda incelenir
ve polip yap›flmas› olup olmad›¤› araflt›r›l›r.
Türlere göre de¤iflmekle beraber mercanlar
y›lda ortalama 1 cm büyüme gösteriyorlar.

Fungia sp. (Lamarck, 1801): Fungiidae ailesi üyelerindendir. Yaln›zca tropikal sularda bulunurlar ve ekvatoral bölgelerde yo¤un da¤›l›m gösterirler. Koloni halinde yaflayan bir tür olmad›¤› için, Fungia
üyelerinin çevreyle iliflkili varyasyon oran› düflüktür. Resif olmayan
alanlarda, ›l›k derecelerde ya da korunmas›z olan resif önlerinde di¤er mercan resifleri için de zor koflullar›n oldu¤u bu gibi bölgelerde
çok seyrek da¤›l›m gösterirler.

Okinawa k›y›lar›n›n yaklafl›k % 40’l›k bir bölümünün red soil kirlili¤iyle karfl› karfl›ya
kald›¤›n› göstermekte ve temel karasal kaynakl› kirlili¤in de zirai alanlardan kaynakland›¤›n› ortaya koymakta. Önlem olaraksa, zirai alanlardan akan bu kirlili¤in (toprak,
gübre vb..) ölçülmesi önerilmekte. Çiftçiler
de art›k geliflmifl sistemler kullanarak devaml› bir flekilde akan kirlilik oran›n› ölçüp

Favia sp. (Forskal,1775): Faviidae ailesi üyeleri bu gruptad›r. Di¤er
mercan aileleri aras›nda en düzenli ve genifl da¤›l›m gösterenlerdendir. Tür tespiti kolay de¤ildir. Türler genellikle büyük ya
düz ya da kubbe biçimlidir.

(Resimdeki mercan yavrusu yaklafl›k 1.5 y›ll›k).
Settlementlar seramikten haz›rlan›r. Settlementlara polip yerleflme olas›l›¤›n› artt›rmak için bilimciler seramik üzerinde delikler
açmakta ve poliplerin bu deliklere tutunmas›n› sa¤lamaktalar. Delikli ve pürüzlü yap›lar›n mercan poliplerinin tutunma olas›l›¤›n›
artt›r›p artt›rmad›¤› hâlâ deney aflamas›nda
gözlenmekte.
dengede tutmaya çal›flmaktalar.
Acanthaster planci, Pasifik Okyanusu,
Hint Okyanusu ve K›z›ldeniz’de tropik ve
subtropik bölgelerdeki mercan resif ekosistemlerinde genifl yay›l›m gösterir. Zaman zaman üreme say›lar›nda meydana gelen art›fl
mercan komünitesinde büyük tahribata yol
açar. Mercanla beslenen canl›lar aras›nda en
büyük tehlikeyi bu canl› oluflturur. Juvenil
denizy›ld›z›n›n yaflam oran›ndaki küçük bir
art›fl yetiflkin popülasyonlarda yo¤un bir art›flla sonuçlanabilir. S›rf bu nedenle bu türlerin patlama potansiyeline sahip oldu¤u
söylenebilir. Birçok tür denizy›ld›z› aseksüel
(döllenme yok) ürerken; Acanthaster planci
seksüel yolla üremesini gerçeklefltirir. Bir
difli bir sezonda yaklafl›k birkaç on milyon
kadar yumurta b›rakabilir. Okinawa Adalar›’nda yumurtlama mevsimi temmuz; Yaeyama Adalar›’nda da haziran ay›n›n ilk
günleridir. Bu canl›n›n ilk patlamas›,
1969’da, Bat› Okinawa’da rapor edilmifl.
Yap›lan çal›flmalar sonucu, Okinawa Adalar›
çevresindeki kronik patlaman›n 20 y›ldan
fazla devam etti¤i belirlenmifl. 1990’dan
sonra bir artan bir azalan bu canl›, 2003
y›l›ndan sonra seyrek olarak görülmeye bafllam›fl. Yine de patlama olaylar› çevre adalarda hâlâ görülmekte.
Japonya’da mercan resifleri üzerinde tehlike unsuru olan bir baflka canl› da mercan
yiyen bir gastropod olan Drupella türleri.
Örne¤in, Drupella fragum, tüm bölgelerde
tahribat yaratan bask›n türlerden. “Radula”
denen rende benzeri beslenme organ›n› kullanarak sert iskeletten yumuflak mercan dokular›n› s›y›rmakta.
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Acropora formosa (Dana, 1846): Geyik boynuzu biçimli türler olarak belirtilirler. Küçük türlerle beraber yayg›n olarak bulunur. Silindirik dall› yap›yla a¤ac›ms› yap›dad›rlar. Ço¤unlukla çal›l›klar olufltururlar ve meydana getirilen basit türlerde dallanma geniflli¤i 10 metre’ye ulaflabilir. Derin sularda dallanma çok yayg›n flekilde gözlenirken, s›¤ sularda daha k›sad›r. Yayg›nd›rlar ve genelde bask›n türlerdir.

Terpios hoshinota ise, fotosentetik cyanobakteri ile simbiyotik yaflam süren ve bazen mercanlar üzerinde öldürücü etkisi bulunan bir sünger türü. Bat› Pasifik Okyanusu’ndaki mercan resiflerinde genifl da¤›l›m
göstermekte. ‹lk patlama olay›, 1985’de,
Tokunoshima’da meydana gelmifl. Ryukyu
Adalar›nda da da¤›l›m gösterdi¤i bilinmekte;
fakat çok fazla bilgi bulunmamakta. Terpios
hakk›nda, 1993 ile 1994 y›llar›ndaki Okinawa bölgesinin hemen hemen tümünü kapsayan bir araflt›rma raporunda ismi geçmemifl
oldu¤undan çok ciddi problem oluflturdu¤u
söylenmemifl, fakat zararl› canl› oldu¤u bildirilmifl.
Birçok bilim çevresince 1997 ve 1998
y›llar›nda kütlesel mercan a¤arma olay› (coral bleaching) rapor edilmifl. Bu y›llarda görülen a¤arma olaylar›n›n en baflta gelen nedeni tabii ki anormal derecede yükselen deniz suyu s›cakl›klar›yd›. Yaz ay›ndaki su s›cakl›¤›n›n 1-2 oC yükselmesi bile mercan

Akademik dan›flmanl›¤›n› Prof. Dr. Zihni
Demirba¤’›n yapt›¤› Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Kulübü, geleneksellefltirdi¤i Moleküler Biyoteknoloji Bahar Okulu’nun
ikincisini, 24-27 May›s tarihleri aras›nda
Trabzon’da gerçeklefltirdi. 25 kiflilik bir organizasyon komitesinin düzenledi¤i bahar
okuluna Haliç Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Rize Üniversitesi, Ondokuz May›s Üniversitesi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi,
Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin
biyoloji bölümleri, biyoloji ö¤retmenli¤i bölümleri, kimya bölümleri ve t›p fakültelerinde ö¤renim gören lisans ve lisans üstü ö¤B‹L‹M ve TEKN‹K 32 Temmuz 2007

a¤armas› yani ölümleri meydana getiriyor.
Sonra zincirleme reaksiyonlar devam ediyor
ve sonuç dünyam›z›n ›s›nmas›na kadar uzan›yor. Mercan tolerans de¤erlerinden farkl›
olan tuzluluk ve ›fl›k gibi etkenler de a¤arma
olay›na teflvik edici bir rol üstleniyor. Belirli
de¤erlerden daha üst ya da daha altta seyreden durumlarda mercan yine strese girerek
beyazlaflabiliyor. Önümüzdeki y›llarda do¤ay› ne gibi sonuçlar›n bekledi¤i kesin aç›klanamasa da bilimcilerin gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›n ›fl›¤›ndan yola ç›karak küresel ›s›nman›n daha kötü boyutlara ulaflaca¤› tahmin
ediliyor. Deniz s›cakl›¤›ndaki bir derecelik
artman›n bile mercan resiflerinin yok olmas›na neden oldu¤u yeterince belliyken, daha
da kötüye gidecek olmas› herhalde do¤aya
karfl› bir büyük bomba etkisi yaratacak.
Japonya’da mercan resiflerine verilen
öneme gelince. Küresel ›s›nman›n neler getirece¤i ya da daha kötü olup olmayaca¤›yla
ilgili kayg›lar tafl›yarak, sualt› çal›flmalar›nda
rencileri kat›ld›lar. Ancak bütün kat›l›mc›lar
aras›nda belki de en heyecanl› olan Mersin
Erdemli Anadolu Lisesi 3. s›n›f ö¤rencisi Fatih Günay’d›. Bilim ve Teknik Dergisi May›s
say›s›nda ‘Nerede Ne Var’ köflesinden ö¤rendi¤i bu etkinli¤e kat›lma amac›n› Günay
flöyle aç›klad›: “Lisans e¤itimi almak istedi¤im moleküler genetik alan› için bilgi edinmek amac›yla buraday›m ve bu etkinlik sayesinde pek çok fley ö¤rendim.”
Mustafa Öztürk / BTK Samsun Muhabiri-KTÜ Biyoloji Böl. Ö¤rencisi

“IMSRC 2007” Gerçeklefltirildi
Cerrahpafla T›p Fakültesi Ö¤renci Bilimsel Araflt›rma Kulübü’nün (ÖBAK) ilk kez
düzenledi¤i “Uluslararas› T›p Ö¤rencileri
Genel T›p Araflt›rma Kongresi - International Medical Students Reseach Congress IMSRC 2007”, 11- 13 May›s tarihleri aras›nda gerçekleflti. Kongrede bilimsel içerik
olarak sözlü sunumlar›n yap›ld›¤› 11 panel
ve poster sunumlar› yap›ld›. Kapan›fl öncesi
serbest kürsü bölümü de, tüm kat›l›mc›lara

sürekli yenilikler yap›lmaya çal›fl›l›yor. Yapay malzemeler yard›m›yla öncelikle yumurta al›m ifllemi gerçeklefltirilip, daha sonras›nda bunlar al›n›p mercan ölümlerinin en
çok oldu¤u, en çok tahrip olmufl bölgelere
aktar›l›yor. En az›ndan hiçbir fley yapmamak
yerine bilim insanlar› tüm oluflan olumsuzluklara ra¤men küçük de olsa do¤al yaflama
katk›da bulunarak zincirlerin yeniden ba¤lanmas›na yar›mc› oluyorlar. Mercanlar›n y›lda ortalama bir santim büyüme gösterdi¤i
düflünüldü¤ünde yeniden canland›rma çal›flmalar›n›n gerçekten uzun zaman ve çaba gerektiren bir süreç oldu¤una dikkat çekiliyor.
Mercan resiflerinin yeniden hayat bularak canlanmas› için bilim adamlar› d›fl›nda
daha birçoklar›n›n duyarl› olmas› gerekiyor.
Denizlerdeki do¤al hayat›n biraz daha iyiye
gitmesi, okyanuslardaki di¤er canl›lar aras›ndaki iliflkilerin daha iyi olmas› ve ayn› zamanda da canl› kaynaklar›n do¤al ortamdan
elde edilmesine devam edilmesi gibi olumlu
geliflmelerde mercan resiflerinin yeniden
canlanmas›yla do¤rudan iliflkili. Dengelerin
yeniden kurulmas› ve küresel ›s›nman›n olabildi¤ince çabuk durdurulabilmesi ad›na
umutlar›m›z var. Gelecek buz ça¤›nda küresel ›s›nma s›k›nt›s›n› yaflamamak için üzerimize düfleni yapmal›y›z ve umar›z yap›lanlar
da bir sonuç verir, savafl› biz kazan›r›z.
Yararlan›lan Kaynaklar
Coral Reefs of Japan, Ministry of the Environment Japanese Coral
Reef Society,2004
Corals of the World, JEN Veron, 2000
World Atlas of Coral Reefs, Mark D.Spalding, Corinna Ravilious, Edmund P.Green, 2001
Hermatypic Corals of Japan, Jen Veron, Moritaka Nishihira, 1995
An Introduction to Marine Ecology, R.S.K.Barnes, R.N. Hughes,
1999
Indian Ocean Reef Guide, Helmut Debelius, 2001
Red Sea Reef Guide, Helmut Debelius, 2003
Asahi Gazetesi (Asahi Shimbun-Tokyo,Japan), Mercan›n Do¤um Günü
adl› makale yaz›s›,2006

kongre hakk›nda de¤erlendirmeler yapmas›na olanak verdi.
Prof. Dr. H. Oktay Seymen
CTF Fizyoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi ve CTF ÖBAK Dan›flman›

Bilim-E¤lence Gecesi
Bilim insanlar›yla halk› e¤lenceli bir ortamda buluflturan etkinlikleriyle tan›nan Ege
Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve
Araflt›rma Merkezi (EB‹LTEM), Avrupa Komisyonu taraf›ndan finanse edilen “Avrupa
Bilim-E¤lence Gecesi”’ni, 28 Eylül’de, ikinci
kez gerçeklefltirecek. Özel Çakabey Okullar›
Kampüsü’nde, insanlar› bilimin e¤lenceli yüzüyle tan›flt›racak olan bu etkinlikte, kampüste bir Bilim Köyü kurulacak. Kat›l›mc›lar köyde yer alan dükkanlar› gezerken araflt›rmac›larla beraber deneyler ve gözlemler yapabilecek, bilim adamlar›yla sohbet edebilecekler.
Bilim Köyünde ayr›ca TÜB‹TAK 2006-2007
Ortaö¤retim ö¤rencileri proje yar›flmas›nda
dereceye giren projelerin sergilenece¤i bir
proje sergisi kurulacak.
‹lgilenenler için: ebiltem@ebiltem.ege.edu.tr
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Co¤rafik konumu itibar›yla Do¤u Anadolu Bölgesi’nde olup Ardahan ve Kars s›n›rlar› içerisinde kalan, 123 km2 bir alan› kaplayan bir gölümüz Ç›ld›r. Van gölünden sonra ülkemizin en
büyük tatl› su gölü de. Deniz seviyesinden yüksekli¤i 1965 m olup, en derin noktas› 42 m. Jeolojik özellikleri bak›m›ndan incelendi¤inde tektonik oluflumlu bir göl. Çevresindeki birçok dere ve p›narlarla beslenmekte ve tek ç›kt›s› kuzey bat›s›nda yer alan, Ermenistan s›n›r›nda bulunan ve Arpaçay’›n kolu olan Telek çay›. Bu gölde irili ufakl› adac›klar bulunmakta. Bu adac›klar›n en büyü¤ü de Akçakale Harabeleri’nin yan›nda
yer almakta. Etraf›ndaki bitki örtüsü zay›f ve hemen hemen hiç a¤aç bulunmamakta. Buna karfl›n gölü çevreleyen otlaklarda yo¤un hayvanc›l›k yap›lmakta. Etraf› da¤larla çevrili olan göl; adas›, kufllar›, bal›klar› gibi do¤al güzelliklerinin yan›nda çeflitli uygarl›klara ev sahipli¤i yapmas› nedeniyle tarihi ve kültürel bak›mdan da oldukça zengin bir bölge. Genifl ve tafls›z bir arazi yap›s›na sahip olan yayla yaz ve k›fl turizmi aç›s›ndan önemli
bir potansiyele sahip. Göl içerisinde 16 tür bal›k yaflamakta. Gölde yakalanan en önemli bal›k türüyse sazan (Cyprinus carpio). Kars muhabirimiz
ve Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü ö¤rencisi Burak Baltac›, Ç›ld›r gölünün özelliklerini araflt›r›p, bu göl hakk›nda birçok çal›flma gerçeklefltiren
Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gey ile, Ç›ld›r gölünü bizlere tan›tacak bir söylefli yapt›

ÇILDIR GÖLÜ
BTK: Ç›ld›r gölü üzerine yap›lan bilimsel
çal›flflm
malar › anlaarak söze baflflllar m›s›n›z?
HG: 20. yüzy›l sonu 21. yüzy›l bafl›nda
Ç›ld›r gölünde yap›lm›fl birkaç çal›flma var.
Bunlardan baz›lar›; Trabzon Su Ürünleri
Enstitüsü taraf›ndan “Ç›ld›r gölü tatl› su
midyelerinin popülasyon parametrelerinin
tespiti ve ekonomik olarak de¤erlendirme
imkanlar›” ve yine ayn› enstitü taraf›ndan
yap›lan “Ç›ld›r Gölü’ndeki Cyprius carpio’nun üzerine bir araflt›rma”. Ancak bu çal›flmalar, gölün hidrobiyolojik yönden durumunun ortaya koymas› bak›m›ndan destek
verse de yeterli de¤il. Bu büyüklükte ve ölçekte olan bir gölün farkl› türdeki bal›klar›n yan›nda, göldeki canl› çeflitlili¤ini göstermesi aç›s›ndan tatl› su kerevitini de bulundurmas› hidrobiyolojik yönden ayr›nt›l›
bir incelemeye tabi tutulmas› gere¤ini göstermekte.
BTK: Bulundu¤unuz üniversitenin ve sizin ne gibi çal›flflm
malar yapt›¤›n›z› da ö¤rene bilir miyiz?
HG: Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Hidrobiyoloji Anabilim Dal›’nda, bu gölle ilgili çal›flmalar bafllat›lm›fl olup gerek üniversite araflt›rma fonu projeleriyle, gerek TÜB‹TAK projeleriyle gölün hidrobiyolojik yönden durumunun ortaya konmas›, gölde
ekolojik dengenin bozulmadan yöre halk›

taraf›ndan ekonomik bir flekilde iflletilmesi
yönünde gerekli çal›flmalar yap›l›yor. Bu çal›flmalar›n birinde Ç›ld›r gölünden avlanan
tatl› su kefaliyle b›y›kl› bal›klarda, di¤eri de
sazanlarda ve tatl› su kerevitlerinde baz›
a¤›r metallerin (demir, bak›r, çinko, mangan) deriflim düzeyleri saptand›. Ad› geçen
metaller, halk taraf›ndan sevilerek yenen
bal›klarda Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün ve Türk
G›da Kodeksi’nin belirlemifl oldu¤u s›n›rlar›n çok alt›nda bulundu. Dolay›s›yla bu bal›klar›n yo¤un bir flekilde tüketilmesi metal
düzeyleri düflük kald›¤› sürece halk sa¤l›¤›n› tehdit etmeyece¤i sonucuna var›ld›. Ç›ld›r
gölündeki bu çal›flmalar›n daha kapsaml›s›
(çeflitli bal›k türlerinde suda ve sedimentte)
TÜB‹TAK projesiyle sürdürülmekte.
Ö¤rencilerim taraf›ndan gerçeklefltirilen
bu çal›flmalar›n önemi konusunda birkaç
noktay› daha vurgulamak isterim. Ç›ld›r gölü etraf›nda yo¤un bir yerleflim alan›, sanayi ve de zirai aktivite bulunmamakta. Ancak
bahar ve yaz aylar›nda rekreasyonel aktivite
artmakta. Bugün bu özelliklere sahip olan
Ç›ld›r gölünün gelecekte de ayn› konumunu
koruyaca¤› konusunda flimdiden bir yarg›ya
varmam›z yanl›fl olur. Örne¤in 1928’li y›llarda ‹zmir’ de Yeflil Dere ad›yla an›lan
akarsuyun etraf›nda piknik yap›l›rken
1965’li y›llarda bu derenin etraf›nda kuru-

lan deri tabakhaneleri ve yo¤un yerleflim
alanlar›n›n kurulmas› sonucu gerek tabakhanelerden, gerekse yerleflim alanlar›ndan
bu dereye hiçbir ar›tma ifllemine tabi tutulmadan at›lan at›klar bu dereyi aç›k bir kanalizasyon haline getirdi. Dolay›s›yla bu örnekte de oldu¤u gibi Ç›ld›r gölünde yap›lan
toksik metal çal›flmalar› bugün için halk
sa¤l›¤›n› tehdit eder boyutta olmamas›na
karfl›n, ileriki y›llarda bu gölün çevresinde
yo¤un yerleflim alanlar›n›n oluflturulmas›,
sanayi ve çeflitli zirai aktivitelerin gelifltirilmesi, yo¤unlaflt›r›lmas› ve bunlardan oluflan
at›klar›nda hiçbir önlem al›nmadan göle at›lmas› gibi bir davran›fl sergilenirse Ç›ld› gölünü de yitirebiliriz.
BTK: Alm›fl oldu¤unuz örnekleri nas›l in celemektesiniz?
HG: Atomik Absorbsiyon Fotometresi
adl› cihazla belirliyoruz. Milyonda bir k›s›m
(ppm) ya da milyarda bir k›s›m (ppb) olarak
sapt›yoruz.
BTK: Göldeki avlanma ne durumda?
HG: Gölde bal›kç›l›k önemli bir insan aktivitesi. Ekonomik getirisi de yöre halk› için
çok önemli bir geçim kayna¤›. Göl kas›mdan nisan 15’e kadar donmakta. Buna karfl›n, buz tutan gölde kal›n buz tabakas› k›r›larak bal›k avlanabilmekte. Bununla beraber birçok bal›kç›n›n yasaklara uymayarak
kontrolsüz avlanmalar› bal›k stoklar›n›
olumsuz yönde etkilemekte. Bu konuyla ilgili kontrolsüz avlanman›n önünün al›nmas›
yönünde gerek oradaki su ürünleri kontrol
memurlar› ve bölgedeki güvenlik görevlileri
gerekli önlemleri almaktalar. Ayr›ca ben de
yöre bal›kç›lar› için tertiplenen bilgilendirme toplant›lar›nda avlanman›n buradaki bal›k popülasyonunu olumsuz yönde etkileyece¤i konusunda gerekli bilgileri veriyorum.
“Her fleyin ekonomi oldu¤unu düflünmemek, canl›lar›n da yaflama haklar›n›n oldu¤unu, ekonomi u¤runa canl›lar›n yaflam
haklar›n›n ellerinden al›nmamas› gerekti¤ini, al›nd›¤› takdirde ekolojik dengenin bozulaca¤›n›, bunun da do¤al bir sonucu olarak
kirlenmenin oluflaca¤›n› ve dolay›s›yla da
ekonomik dengenin de bozulaca¤›n› unutmay›n” diyorum.
Temmuz 2007 33 B‹L‹M ve TEKN‹K

