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Türkiye Do¤as›
Bülent Gözcelio¤lu

K›rm›z› Mercanlar

Görüntüsüyle sualt› canl›lar›n›n en
güzellerinden... Çal› ya da a¤aca benzese de asl›nda bir hayvan. Daha
do¤rusu, çok say›da bireyin bir araya
gelerek oluﬂturdu¤u bir koloni. K›rm›z› mercanlardan söz ediyoruz. Ülkemiz denizlerinde yaﬂad›¤› halde,
dalg›çlar d›ﬂ›nda pek kimsenin bilmedi¤i bir hayvan. Daha çok, tropik denizlerin “resif oluﬂturan canl›lar›”
olarak bilinir. Yanl›ﬂ da de¤il asl›nda.
Genellikle s›cak sularda yaﬂamay› seven mercanlar›n, az da olsa so¤uk
sularda yaﬂayan türleri de bulunur.
So¤uk sularda yaﬂayan türler genelde
yumuﬂak beden yap›s›nda olurlar. ‹ﬂte bunlardan biri de ülkemizde Ege
Denizi’nin kuzeyinde yaﬂayan k›rm›z›
mercand›r.
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K›rm›z› mercanlar› görebilmek için tüplü
dal›ﬂ yapmak gerekiyor. Biz de geçti¤imiz
günlerde, hava koﬂullar›n›n uygun oldu¤u bir
zamanda, Ayval›k’ta (Bal›kesir) k›rm›z› mercanlar› görüntülemek için bir dal›ﬂ yapt›k.
K›rm›z› mercanlara ulaﬂmak için belirli bir
dal›ﬂ deneyimi gerekli. Nedeni de bu hayvanlar›n sportif dal›ﬂ s›n›r› olan 30 m’den daha
derin yerlerde yaﬂamalar›. Nitekim biz de ilk
k›rm›z› mercan kolonisine 33 m’de rastlad›k.
K›rm›z› mercanlar›n renkleri, foto¤raflardaki gibi canl› de¤il, daha çok koyu mor
ve griye yak›n görünür. Bu duruma suyun,
renkleri belirli derinliklerde so¤urmas› yol
açar. ‹lk kaybolan renk k›rm›z›d›r ve 5
m’den sonra alg›lanamaz. Derinlik art›kça
öteki renkler de kaybolmaya baﬂlar ve yaklaﬂ›k 30 m’den sonra bütün renkler gri ve
tonlar›na dönüﬂür. Sualt›nda cisimleri gerçek renkleriyle görüntüleyebilmek için ›ﬂ›k
kaynaklar› (dal›ﬂ fenerleri ve güçlü flaﬂlar
gibi) kullanmak gerekir. Ancak bu ﬂekilde
bu sayfalardaki gibi foto¤raflar elde edilebilir.

Dal›ﬂta gördü¤ümüz k›rm›z› mercan kolonilerinin büyüklükleri 30-50 cm kadard›.
K›rm›z› mercanlar 20 m’den 100 m’ye kadar
olan derinliklerde yaﬂayabilir. Iﬂ›¤a ba¤›ml›
de¤illerdir. Bazen ma¤arada bile bulunurlar.
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K›rm›z› mercanlar, herhangi bir tehlike an›nda dokunaçlar›n› içeri çekebilir (solda). Avlan›rken de dokunaçlar› d›ﬂar› do¤ru açarlar (sa¤da).

Ancak baz› kolonilerin 100 cm’ye kadar büyüyebildikleri biliniyor. K›rm›z› mercanlar
yumuﬂak mercanlar grubundand›r. Dallanm›ﬂ a¤aç biçimli bedenlerinin üzerinde çok
say›da polip bulunur. Polip, koloniyi oluﬂturan her bireyin ad›d›r. K›rm›z› mercanlarda
poliplerin boyu 10 mm kadar olabilir ve ç›plak gözle görülebilirler. Oysa birçok mercanda polipler çok küçük oldu¤undan gözle
görülmez. Ancak mikroskop alt›nda görülebilirler. ﬁunu da belirtmekte yarar var: Mercanlar genel olarak sert ve yumuﬂak diye
ikiye ayr›l›r. Sert olanlar›n polipleri gözle
görüelmez. Bunlar, yap›lar›ndaki kalkerli
maddelerden dolay› çok büyük resifler oluﬂturabilir. Örne¤in, Avustralya’daki Büyük
Mercan Resifi’nin boyu 2000 km kadard›r.
Resifler hem ailenin öteki üyelerine hem de
çok say›da deniz canl›s›na ev sahipli¤i ya-

par. K›rm›z› mercan gibi olan yumuﬂak mercanlardaysa kalkerli maddeler bulunmaz.
Bunlar küçük koloniler oluﬂturur. Sa¤laml›klar›n›, d›ﬂ bölümlerinde bulunan ve kalsiyum içeren küçük, i¤ne biçimindeki yap›lardan al›rlar. K›rm›z› mercanlar, ailenin öteki
üyelerinde oldu¤u gibi, karmaﬂ›k görünseler
de asl›nda beden yap›lar› çok basittir. Silindir biçimindeki bedenlerinin uçlar›nda dokunaçlar bulunurken altlarda bulunduklar› zemine yap›ﬂmalar›n› sa¤layan organlar vard›r. Ayr›ca basit bir sinir ve kas sistemleri
bulunur. A¤›zlar› bedenlerinin üst bölümündedir ve bir g›rtlakla do¤rudan mideye ba¤lan›r. Koloniye bak›ld›¤›nda her bir mercan
(polip), ba¤›ms›z bireymiﬂ gibi görünür. Ancak koloninin tek bir sindirim sistemi olur.
Bu nedenle bir koloninin bütün bireyleri birbirine ba¤›ml›d›r.

K›rm›z› mercanlar yine t›pk› ailenin öteki üyelerinde oldu¤u gibi dokunaçlar›n› iste¤e ba¤l› olarak hareket ettirebilir. Herhangi bir tehlike an›nda dokunaçlar›n› h›zla
iskeletin içine çekebilirler. Özellikle avlanacaklar› zaman sürekli hareketli olurlar. Hayvansal tekhücrelilerle beslenen k›rm›z› mercanlar, avlar›n› yap›ﬂkan dokunaçlar›yla yakalar.
Dokunaçlara yap›ﬂan av uyuﬂturularak
hayvan›n a¤z›na, yine dokunaçlar arac›l›¤›yla götürülür. A¤za al›nan av önce g›rtla¤a,
oradan da mideye iletilir.
Denizlerimizde yaﬂayan böylesi canl›lar›
korumak, soylar›n›n sürmesini sa¤lamak hepimizin görevidir. Bizce k›rm›z› mercan›n tan›nmas› da koruman›n ilk aﬂamas›d›r...
Foto¤raflar: Tahsin Ceylan

K›rm›z› mercanlar›n foto¤raflar›n› çekebilmek için, ayd›nlatma gücü yüksek flaﬂlar› olan foto¤raf makinesi
kullanmak daha iyi sonuç al›nmas›n› sa¤lar.
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