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Güney Amerika’dan Gelen Konuk

Sumaymunu

Memeliler s›n›f›ndan olan sumaymunlar› bugün dünyada tek bir cinsle,
Myocastor ile temsil ediliyor. Bu sumaymular›n›n anavatan› Güney Amerika’n›n güneyindeki Patagonya bölgesidir. Sumaymunu (Myocastor coypus)
yar›-sucul bir yaﬂama uyum sa¤lam›ﬂ,
büyük bir kemiricidir. S›çan›nkine
benzeyen, silindir ﬂeklinde ve uca do¤ru sivrilen bir kuyru¤u vard›r. Kafas›
büyüktür. Kürkü, uzun k›ll› ve sar›ms›
kahve renkli ya da parlak kahve renklidir. A¤›z çevresi ve çenesi beyaz k›llarla kapl›d›r. A¤z›nda portakal renkli
iki kesici diﬂ yer al›r. A¤z› kapal› olsa
bile bu kesici diﬂler görünür. Ön ayaklar› beden büyüklü¤üyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok küçüktür. Ön ayaklar›nda
beﬂ parma¤› vard›r ama yaln›zca dört
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çülmüﬂtür. T›rnaklar kaﬂ›nma, kökleri,
rizomlar› kaz›p ç›kartma, yuva kazma
ve beslenme için kullan›l›r. Arka ayaklarda dördü perdeli ve güçlü t›rnakl›,
biri de perdesiz beﬂ parmak bulunur.
Arka ayaklar ön ayaklara göre daha
uzundur.
Sumaymunlar›n›n görüﬂü güçlü
de¤ildir. Tehlikeleri daha çok duyarak

hisseder ve genellikle de havay› koklayarak s›narlar. Sumaymunu karada yürürken bedeninin önü, arkaya göre daha aﬂa¤›dad›r. Bu da hayvan›n kambur
görünmesine neden olur. Karada hantal görünmelerine karﬂ›n rahats›z edildiklerinde ﬂaﬂ›rt›c› bir h›zla hareket
ederler. Korktuklar›nda suya girer ve
korunmak için su alt›nda yüzerler ya
da dalarak bir süre dipte kal›rlar.
Sumaymunlar›n›n belli bir üreme
dönemi yoktur. Y›l›n her ay›nda üreme
e¤ilimindedirler. Üreme kapasiteleri
çok yüksektir (her bat›nda 3-5 yavru
dünyaya gelir). De¤erli kürklerinden
yararlanmak için 20. yüzy›l›n baﬂ›nda
orijinal yay›l›ﬂ alan›ndan al›narak çiftliklerde yetiﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Çiftliklerden kaçan sumaymunlar› do¤ada istilac› popülasyonlar oluﬂturmuﬂ-
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tur. Çiftliklerden kaçarak (ya da planl›
bir ﬂekilde getirilerek) ‹ngiltere, Almanya, Fransa, Rusya (Kafkasya ve Güney
Türkistan), Türkiye ve Japonya gibi ülkelere yerleﬂmiﬂtir. Türkiye‘de sumaymunu popülasyonlar›na ilk kez Ermenistan ve ‹ran s›n›rlar›ndaki Karasu,
Aral›k ve Arpaçay’da rastlanm›ﬂt›r. Bu
tür, Kafkasya’da ve Suriye-‹srail s›n›r›nda da görülmüﬂtür. Sumaymununun
varl›¤› Trakya’da da saptanm›ﬂt›r.
2007’nin Nisan ile Aral›k aylar› aras›nda I¤d›r’›n Karakoyunlu ve Aral›k ilçeleri içinde kalan Karasu mevkiinde
sumaymununa yönelik arazi gözlemleri yap›lm›ﬂ, kamera ve dijital foto¤raf
makinesiyle düzenli kay›tlar al›nm›ﬂt›r.
Birçok yuva gözlenmiﬂ ve yuvalardaki
bireylerin davran›ﬂlar› izlenmiﬂtir. Popülasyonu oluﬂturan bireylerin say›s›
saptanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ; çiftleﬂme davran›ﬂlar›n›n yan›nda suda ve karada beslenme davran›ﬂlar› da gözlenmiﬂtir. Gece ve gündüz etkinlikleri belirli aral›klarla izlenmiﬂtir. Böylece sumaymunlar›n›n bu bölgede uzun bir süreden sonra varl›¤›n› gösteren ilk bulgular elde
edilmiﬂtir.
Ayr›ca I¤d›r’›n Taﬂburun beldesine
ba¤l› Bulakbaﬂ›, Yukar› Aktaﬂ, ‹slamköy, Yazl›k ve Karasu köyleri aras›nda
kalan, yaklaﬂ›k 135 hektar sazl›k alana
yay›lm›ﬂ sumaymunu gruplar› saptanm›ﬂt›r. Bölgedeki popülasyonun büyüklü¤ü tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂ olmas›na karﬂ›n araﬂt›rma s›ras›nda
gruplar›n 2-9 aras›nda bireyden oluﬂtu¤u belirlenmiﬂtir.
Sumaymunu yuvalar› genellikle kanallar›n suya bakan iç kesimlerinde
yer al›r. Giriﬂ deli¤inin neredeyse yar›s› suyun içindedir. Dinlenme yuvalar›ysa ortamdaki bitkilerin üst üste y›¤›lmas›yla oluﬂturulmuﬂ, su düzeyinden
yüksekte, sazlar›n içinde ya da hemen
kenar›nda bulunur. Dinlenme yuvalar›
temizlenme, beslenme ve çiftleﬂme için
kullan›l›r.
Yavrular› ile gezinen bir grup

Beslenme platformu ve dinlenmek için kullan›lan adac›kta birey, kanal kenar›nda bir yuva giriﬂi.

Gruplar bask›n bir erkek, birçok diﬂi ve yavrulardan oluﬂur. Yavrular
grup bireylerince ortaklaﬂa bak›l›r. Sumaymunlar› suda ve karada beslenir.
Suda baz› yumuﬂakça ve bal›klar›, karadaysa baz› bitkilerin toprak üstü baz› bitkilerin de toprakalt› bölümlerini
yerler. Ayr›ca kültür bitkilerini yedikleri, kanal kenarlar›ndaki yonca ekili
alanlarda beslendikleri de bu araﬂt›rmada gözlenmiﬂtir.
Aile gruplar› birlikte beslenir ve
birlikte dinlenir. Yavrular kendi baﬂlar›na bir aile kurana kadar grupta kal›r.
(Resim 5) De¤iﬂik yay›l›ﬂ alanlar›nda
davran›ﬂlar›nda baz› farklar ortaya ç›kabilir. Bu araﬂt›rmada k›ﬂ uykusuna
(hibernasyon) yatmad›klar› saptanm›ﬂt›r.
Literatüre göre gece etkindirler
ama araﬂt›rma alan›nda yap›lan gözlemlerde gündüz de etkin olduklar›
saptanm›ﬂt›r. Bunun yan›nda uygun olmayan hava koﬂullar›nda (ya¤›ﬂ, s›cakl›k, vs.) yuvada kald›klar› gözlenmiﬂtir.
Örne¤in, havan›n çok s›cak oldu¤u
temmuz ve a¤ustos aylar›nda gece, s›cakl›¤›n görece düﬂük oldu¤u nisan,
may›s ve haziran aylar›ndaysa gündüz
etkinlik göstermiﬂlerdir. Çok ya¤murlu
ve s›cak bir a¤ustos gününde sumaymunlar›n›n hiçbir etkinlik göstermedi¤i ancak ya¤murun dinmesi ve hava-

n›n serinlemesiyle birlikte yuvalar›ndan ç›kt›¤› gözlenmiﬂtir.
Ülkemizdeki biyolojik çeﬂitlilik için
önemli olan sumaymunu, faunam›z
aç›s›ndan egzotik bir türdür. Buna
karﬂ›n, Karasu gibi dar ve s›n›rl› bir
alanda da olsa yay›l›ﬂ göstermiﬂtir. (Resim 6) Ancak do¤al yaﬂam alanlar›n›n
yok edilmesi nedeniyle sumaymunlar›n›n birkaç bölgenin d›ﬂ›nda yay›l›ﬂ› çok
s›n›rl›d›r. Dere, çay, ›rmak ve göllerin
durgun bölümlerinde yaﬂayan sumaymunlar› aﬂ›r› tahribat (sazlar›n sürekli
kesilmesi) ve kirlilik sonucunda bu
alanlardaki s›n›rl› popülasyonlar› da
zaman içinde ortadan kalkabilir. Ayr›ca taﬂ›d›¤› nitelikli kürkü ve sazl›k
alanlara zarar vermesi, kaçak olarak
avlanmas›na yol açmaktad›r.
Güney Amerika’dan ülkemize konuk olarak gelip daha sonra buray› severek Karasu ve baﬂka birkaç alana daha yerleﬂen sumaymununa geleneksel
konukseverli¤imizi göstermeli ve yaﬂad›¤› alanlar›n koruma alt›na al›nmas›n›
sa¤lamal›y›z.
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