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Bir bölgede yaşayan canlıların çeşit ve sayıca zenginliğini ifade eden biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın refahı 
için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. Yeryüzünde, 
bugüne kadar kayıt altına alınan 1 milyon 750 binin üzerinde tür olsa da, bu sayının gerçekte 10 milyon civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Geçen yüzyılda dünya nüfusunun hızla artması, iklim değişikliği, çevre kirliliği, kaynakların aşırı ve 
sürdürülebilir olmayan kullanımı habitatları ciddi bir biçimde tahrip etmiş ve bu durum insan yaşamını tehdit eder duruma 
gelmiştir. Bugün yeryüzündeki biyolojik çeşitlilik insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir hızda azalmaktadır.

Son zamanlarda ekosistemleri ve barındırdığı biyolojik çeşitliliği tehdit eden hususlardan birisi de istilacı yabancı 
türlerdir. Bilindiği üzere, insan faaliyetleriyle kendi doğal yaşam ortamından yeni bir yaşam ortamına taşınan türler 
“yabancı türler” olarak tanımlanır. Yabancı türler istemli ya da istemsiz bir şekilde yeni habitatlara giriş yapmakta ve 
uygun ekolojik şartları bulanlar istilacı özelliği kazanmaktadır. Bölgesel olduğu kadar uluslararası seviyede sorun olmaya 
başlayan istilacı yabancı türler (İYT) yerli türler ile besin ve yaşam alanı için rekabete girmekte, hızla çoğalmakta, yerli 
türlerin sayıca azalmasına neden olmakta ve böylelikle doğal flora ve faunayı tehdit etmektedir. Bunun dışında ormancılık, 
balıkçılık ve tarım gibi sektörlerin yanı sıra insan sağlığı ve rekreasyonel faydalar açısından da bir risk oluşturmaktadır. 
Habitat kaybının ardından İYT’ler doğal biyolojik çeşitlilik için en büyük tehdittir.

Deniz ekosistemleri bariyersiz yapısı nedeniyle istilacı yabancı tür tehdidine çok açık ekosistemlerdir. Ayrıca küresel 
iklim değişikliği nedeniyle artan su sıcaklığı da bu istilayı kolaylaştırmaktadır. Tüm Akdeniz’de yabancı tür sayısı 1000’i 
aşarken, Türkiye denizlerinde tespit edilen yabancı türlerin sayısı 2005 yılında 263, 2011 yılında 400 iken, 2020 yılında 
yabancı tür sayısı 539’a ulaşmıştır. Bu yabancı türlerin 105’i de istilacı yabancı türdür.

Denizel ekosistemlerde istilacı yabancı türlerin hızlı bir şekilde teşhisi, kontrol edilmesi, yayılmasının engellenmesi, 
üremesinin durdurulması ve ortadan kaldırması hem biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, hem de insan sağlığı ve 
sosyoekonomik açıdan son derece önemlidir. İstilacı yabancı türlerle olan bu mücadelede başarılı olmak ve uluslararası 
standartlarda bir kontrol sistemi kurmak için gerek uygulamaya yönelik kapasitenin arttırılması ve gerekse ilgili 
mevzuatın güçlü kılınması için Tarım ve Orman Bakanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kurum 
ve kuruluşların da katkılarıyla “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin 
Değerlendirilmesi Projesi”ni Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş 
birliği ile gerçekleştirmektedir.

Proje kapsamında Ulusal Strateji ve Eylem Planı hazırlama sürecinde proje çalışmaları ile beraber İYT’lerin ekolojik ve 
ekonomik etkileri çerçevesinde yapılan diğer ulusal çalışmaların da derlenmesi ve paylaşılması amacıyla 21-23 Kasım 
2022 tarihlerinde Antalya’da “Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Bilimsel Konferansı” organize edilmiştir. Bilimsel 
çalışmalardan elde edilen verilerin risk değerlendirmesi, önleme, tespit, gözetim, izleme ve yönetim faaliyetlerini 
destekleyeceği muhakkaktır. Konferansın diğer bir amacı da strateji ve eylem planı için önerilerin geliştirilmesi amacıyla 
proje haricinde ulusal ölçekte yapılan benzer çalışmaların ve görüşlerin etkin olarak toplanabilmesi ve tartışılabilmesidir. 
Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerin konuya ilgilerinin arttırılması da arzu 
edilen bir sonuç olacaktır.

Bu bağlamda, “Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Bilimsel Konferansı” denizel istilacı yabancı türlere yönelik 
farkındalığı artıracağını, yönetimine yönelik somut öneriler geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

Konferans Düzenleme Kurulu
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Hakkında Uluslararası Sözleşme
Süheyla Suzan Gökalp

74

16.15 – 16.30
Denizel İstilacı Yabancı Türlerle Mücadelede Bir Araç Olarak Dünya 
Ticaret Örgütü ve İçtihadının İncelenmesi
Ufuk Dal

76

16.30 – 16.45
Ekolojik Dengede İstilacı Türlerin Etkisinin İklim Hukukundaki Yerini 
Anlamak
Özge Demirdelen, Tuğçe Demirdelen

78

16.45 – 17.00
Denizel İstilacı Yabancı Türler Hakkında Toplumsal Bilinci Geliştirmeyi 
Amaçlayan Okyanus Okuryazarlığı Kursu
Elif Özgür

80

17.00 – 17.15
Gıda Egemenliği Çerçevesiyle İstilacı Balıkların “Gıda”ya Dönüşümü
Yağmur Kara

88
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Saat 23.11.2022, Çarşamba

09.15 –  09.30 Kayıt 

VIII. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şermin Açık

Sayfa 
No.

09.30 – 09.45
Kuzeydoğu Akdeniz’den Yakalanan Balon Balığının (Lagocephalus 
sceleratus) Yaş ve Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi
Asiye Başusta, Nuri Başutsa

90

09.45 – 10.00
Yerli ve Yabancı Türlerin Trofik Etkileşiminde Balıkçılığın Rolü: 
Pagellus erythrinus - Nemipterus randalli
İsmet Saygu

92

10.00 – 10.15
Yerel Olmayan Bir Balık İstilacı Olursa Ne Olur? Parazitolojik Bir 
Yaklaşım
Ahmet Özer, Sevilay Okkay

94

10.15 – 10.30
Karadeniz’de Yeni Bir İstilacı: Pasifik İstiridyesi Crassostrea gigas
Mehmet Aydın

96

10.30 – 10.45

Gökova Körfezi (Güney Ege Denizi) Denizel Biyoçeşitliliği ve Yabancı 
Türler
Cem Dalyan, İnci Tüney Kızılkaya, Emine Şükran Okudan,  
Nur Bikem Kesici, Büşra Nur Kuruoğlu

100

10.45 – 11.15 Ara

IX. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Aydın

Sayfa 
No.

11.15 – 11.30
Türkiye’nin Akdeniz Acısularında Lesepsiyen Göçmen Balık Türlerinin 
Dağılımı ve Durumu
Deniz İnnal

102

11.30 – 11.45
Yabancı Sünger Türü Niphates toxifera Yayılımını Genişletiyor
Bülent Gözcelioğlu, Alper Evcen, Melih Ertan Çınar

104

11.45 – 12.00
Işınlı İnci İstiridyesinin (Pinctada radiata, Leach 1814) Urla İzmir 
Kıyılarında Dağılımı ve Mevcut Durumu
Evrim Kurtay

106

12.00 – 12.15
Muğla İlindeki İstilacı Yabancı Türler ve Su Kalite Parametrelerinde 
Risk Değerlendirilmesi
Nedim Özdemir, Mustafa Döndü

108

12.15 – 12.30
Türkiye’nin Kuzeydoğu Akdeniz Kıyılarında Plotosus lineatus’un 
(Thunberg, 1787) Bulunuşu
Yusuf Kenan Bayhan, Deniz Ergüden

110

12.30 – 13.30 Öğle Arası
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X. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

Sayfa 
No.

13.30 – 13.45
Denizel İstilacı Yabancı Balıkların İzlenmesinde İhtiyoplankton 
Verisinin Potansiyel Kullanımı
Sinan Mavruk

112

13.45 – 14.00
Yüzer Deniz Çöplerinin Yabancı/İstilacı Türlerin Yayılımı Üzerine 
Etkileri
Sedat Gündoğdu

116

14.00 – 14.15
Doğu Akdeniz’de Bir Deniz Koruma Alanının Yerli ve Lesepsiyen Türlere 
Etkileri
Deniz Eşkinat, Funda Erkan, Ali Cemal Gücü

118

14.15 – 14.30
Çizgili Gargur Balığının (Pomadasys stridens) Doğu Akdeniz 
Kıyılarındaki Başarısında Beslenmenin Etkisi
Suna Tüzün, Ali Cemal Gücü

120

14.30 – 14.45
Deniz Kaplumbağası Kabuğundaki Otostopçular: Yabancı Amphipod 
Türlerinin İlk Kaydı
Murat Özaydınlı
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14.45 – 15.15 Ara

XI. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri Başusta

Sayfa 
No.

15.15 – 15.30
Antalya Körfezi’ndeki Lesepsiyen Türlerin Balıkçılığa Olumsuz Etkileri
Ferhat Çağıltay, Mehmet Gökoğlu, Alper Yıldız

124

15.30 – 15.45
Antalya Körfezi’ndeki Lesepsiyen Türlerin Su Ürünleri Yetiştiriciliğine 
Olumsuz Etkilerii
Alper Yıldız, Mehmet Gökağlu, Ferhat Çağıltay

126

15.45 – 16.00
Akdeniz’deki Balon Balığı Türlerinin Toksin Düzeyleri
Ali Rıza Köşker
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Denizel İstilacı Yabancı Türler ve MarIAS Projesi
*Mehmet Gölge1

*Sorumlu yazar: mehmet.golge@undp.org, ORCID: 0000-0001-9070-1430
1UNDP Türkiye Ülke Ofisi, Ankara, Türkiye

2020 yılı sonu itibariyle Türkiye denizlerinde 18 taksonomik gruba ait 539 yabancı tür rapor 
edilmiştir. Bu türlerin 404’ü yerleşik yabancı tür ve 105’i de yabancı türdür. Türkiye’yi çevreleyen 
denizlerden Karadeniz’de 28, Akdeniz’de ise 413 yabancı tür bulunmaktadır. Yabancı türlerin Türk 
karasularına girişindeki en önemli vektör Süveyş Kanalıdır. Bunu gemicilik faaliyetleri takip etmektedir. 
Türk sahillerine dağılmış olan istilacı yabancı türler ciddi ekolojik, ekonomik ve sağlık problemlerine 
neden olmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içerisinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal 
desteğiyle yürütülen MarIAS Projesi (: Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı 
Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi) ilgili kapasitenin güçlendirilmesi ve istilacı yabancı 
türlerin önlenmesi, tespiti, kontrolü ve yönetimi alanında yatırım yapılması yoluyla denizel ve kıyısal 
ekosistemlerin direncinin arttırılmasını hedeflemektedir. Projenin uzun vadedeki hedefi ise Türkiye’nin 
küresel açıdan büyük önem taşıyan yerel denizel biyoçeşitliliğini desteklemek amacıyla istilacı yabancı 
türlerin olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirgenmesidir. Proje süresi 60 ay (2018-2023) olup, ulusal 
ölçekte ve dört farklı pilot sahada uygulanmaktadır. Pilot sahalar, Karadeniz (İğneada, Kırklareli), 
Marmara Denizi (Marmara Adaları, Balıkesir), Ege Denizi (Ayvalık Adaları, Balıkesir) ve Akdeniz 
(Samandağ, Hatay) olmak üzere her bir denizde bir alan olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerde aslan balığı 
(Pterois miles), balon balığı (Lagocephalus sceleratus / Tetraodontidae), Kuzey Atlantik deniz yıldızı 
(Asterias rubens), deniz salyangozu (Rapana venosa) ve deniz üzümü (Caulerpa cyclindracea) üzerinde 
ekolojik ve popülasyon çalışmaları yürütülmektedir. Proje ayrıca ulusal mevzuat ve politikaya yönelik 
dokümanlar da oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Denizel istilacı yabancı türler, Türkiye, MarIAS, GEF
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Invasive Alien Species in Turkish Seas and MarIAS Project
*Mehmet Gölge1

*corresponding author: mehmet.golge@undp.org, ORCID: 0000-0001-9070-1430
1UNDP Türkiye Country Office, Ankara, Türkiye

As of 2020, a total of 539 alien species belonging to 18 taxonomic groups have been reported on 
Turkish seas. Of these species, 404 are established alien species, and 105 are invasive alien species. 
Among the seas surrounding Türkiye, the Black Sea is represented by 28 alien species, and the Levantine 
Sea by 413 alien species. The Suez Canal is the most important vector for the introduction of alien 
species to the Turkish seas, followed by shipping activities. Invasive alien species distributed along the 
Turkish coast cause significant ecological, economic and health problems. 

The MarIAS Project (Addressing Invasive Alien Species Threats at Key Marine Biodiversity 
Areas Project) which is implemented by the General Directorate of Nature Conservation and National 
Parks of the Ministry of Agriculture and Forestry in cooperation with the United Nations Development 
Programme (UNDP) and funded by the Global Environment Facility (GEF), aims to enhance the 
resilience of marine and coastal ecosystems through strengthened capacities and investments in 
prevention, detection, control and management of invasive alien species in key marine biodiversity 
areas. In the long term, the Project contributes to minimizing adverse effects of invasive alien species 
to support the protection of Türkiye’s coastal and marine ecosystems comprising some of the important 
biodiversity areas in the world. The duration of the project is 60 months (2018-2023) and implemented 
on the national and regional level inof four different pilot areas as well. Pilot study areas cover Black 
Sea (İğneada, Kırklareli), Sea of Marmara (Marmara Islands, Balıkesir), Aegean Sea (Ayvalık Islands, 
Balıkesir) and Mediterranean Sea (Samandağ, Hatay). Ecological and population studies on Lionfish 
(Pterois miles), Pufferfish (Lagocephalus sceleratus / Tetraodontidae), North Atlantic Starfish (Asterias 
rubens), Sea Snail (Rapana venosa) and Sea Grape (Caulerpa cyclindracea) are being carried out in 
these regions. Additionally, project includes production of legal and political documents on marine 
invasive alien species.
Keywords: Marine invasive alien species, Türkiye, MarIAS, GEF
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Türkiye’de Karasal ve Sucul İstilacı Yabancı Türler (TerIAS) 
Projesinin Sonuçları ve Deneyimleri

*Edmundas Greimas1

*Sorumlu yazar: edmundas.greimas@gmail.com
1Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş., Bağlıca Mah., Çambayırı Cad., Çınar Plaza No:66/5 06790 Etimesgu, Ankara, Türkiye

“Türkiye’de Karasal Alanlar ve İç Sulardaki İstilacı Yabancı Türlerin Değerlendirilmesi (AB 
1143/2014 sayılı Tüzük doğrultusunda)” projesi 2019-2022 yılları arasında DAI (eski Hulla & Co. 
Human Dynamics GmbH & Co KG), Finlandiya Çevre Enstitüsü ve Çınar Mühendislik Müşavirlik 
A.Ş.’den oluşan konsorsiyum tarafından, faydalanıcı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü (TOB) için AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) desteği ile 2019-
2022 yılları arasında uygulanmıştır. Projenin genel hedefi, istilacı yabancı türlere özel olarak odaklanarak 
iç suların ve karasal ekosistemlerin direncini sağlamak olmuştur. . Projenin amacı, 1143/2014 sayılı 
AB Tüzüğü doğrultusunda Türkiye’deki karasal alanlarda ve iç sularda İstilacı Yabancı Türleri (İYT) 
kontrol altına almaktır. Proje 4 ana alanda çalışmıştır: İYT ile ilgili mevzuatın hazırlanması, İYT’nin 
planlanması ve kontrolü, sorumlu kurumların kapasitesinin geliştirilmesi ve İYT konusunda kamu 
bilincinin artırılması. TOB, proje uzmanlarıyla birlikte İYT ile ilgili yeni bir yönetmelik geliştirmiştir 
ve şu anda ilgili kurumlar tarafından istişare sürecinden geçmektedir. Taslak yönetmelik temel olarak 
1143/2014 sayılı AB Tüzüğünü Türkiye’nin mevzuat uygulamasına aktaracak ve İYT’lerin kontrolü ve 
yönetimi için yasal çerçeve sağlayacaktır. Proje kapsamında 6 pilot tür için somut eradikasyon ve kontrol 
eylemleri uygulanmıştır: İtdolanbacı (Sicyos angulatus L.), Gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio 
Bloch. 1782), Doğu sivrisinek balığı (Gambusia affinis Baird ve Girard, 1853), Kırmızı kulaklı sürgü 
(Trachemys scripta elegans Wied, 1839), Gül halkalı muhabbet kuşu (Psittacula krameri Scopoli 1769) 
ve Koypu (Myocastor coypus Molina 1782). Eradikasyon faaliyetleri, küçük istilacı tür popülasyonları 
üzerinde seçilen önlemlerin test edilmesini amaçlayan acil eylem planlarına dayandırılmış ve değişen 
düzeylerde etkinlik ve etki göstermiştir. Ulusal bağlamda uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi için 6 pilot 
İYT için uzun vadeli yönetim planları ve İYT için Ulusal strateji ve eylem planı hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: IAS Projesi, Türkiye’de IAS Mevzuatı, İtdolanbacı, Gümüşi havuz balığı, Doğu sivrisinek 
balığı, Kırmızı kulaklı sürgü, Gül halkalı muhabbet kuşu, Koypu
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 Results and Experience of Project on Terrestrial and Aquatic 
Invasive Alien Species (TerIAS) in Türkiye

*Edmundas Greimas1

*corresponding author: edmundas.greimas@gmail.com
1Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş., Bağlıca Mah., Çambayırı Cad., Çınar Plaza No:66/5 06790 Etimesgut, Ankara, Türkiye

The project “Addressing of Invasive Alien Species Threats in Terrestrial Areas and Inland Waters in  
Türkiye (In line with Regulation (EU) 1143/2014)” was implemented from 2019 to 2022 by consortium 
consisting of DAI (former Hulla & Co. Human Dynamics GmbH & Co KG), Finnish Environment 
Institute and Çinar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. for the beneficiary the General Directorate of Nature 
Conservation and National Parks under the Ministry of Agriculture and Forestry (MoAF) with the 
support of EU Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II). The overall objective of the project 
was to ensure resilience of inland waters and terrestrial ecosystems with specific focus on invasive alien 
species. The purpose of the project was to get Invasive Alien Species (IAS) under control in terrestrial 
areas and inland waters in  Türkiye, in line with the EU Regulation 1143/2014. The project worked 
in main 4 areas: preparation of legislation on IAS, planning and control of IAS, building capacity of 
responsible institutions and raising public awareness on IAS. The MoAF together with project experts have 
developed new by-law on IAS and it is undergoing the process of consultations by relevant institutions 
now. The draft by-law will basically transpose EU Regulation 1143/2014 into Türkiye’s legislative 
practice and provide legal framework for control and management of IAS. Concrete eradication and 
control actions have been implemented within the course of the project for 6 pilot species: Bur cucumber 
(Sicyos angulatus L.), Gibel carp (Carassius gibelio Bloch. 1782), Eastern mosquito-fish (Gambusia 
affinis Baird & Girard, 1853), Red-eared slider (Trachemys scripta elegans, Wied, 1839), Rose-ringed 
parakeet (Psittacula krameri) and Nutria (Myocastor coypus). The eradication activites have been based 
on Urgent action plans, aimed at testing selected measures on small population of invasive species and 
showed varying levels of effectiviness and impact. Long-term management plans for 6 pilot IAS and 
National strategy and action plan for IAS have been prepared for setting the long-term goals within the 
national context. 
Keywords: Project on IAS, Legislation on IAS in Türkiye, Gibel carp, Mosquitofish, Red-eared slider, Rose-
ringed parakeet, Nutria, Bur cucumber. 
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Türkiye Kıyılarında İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri ve 
Marmara Denizi Çalışması Örneği

*Melih Ertan Çınar1, Murat Bilecenoğlu2, Baki Yokeş3, Harun Güçlüsoy4 

*Sorumlu yazar: melih.cinar@ege.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1802-2801
1Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, Türkiye 

2Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye 
3AMBRD Doğa Bilimleri, Hanımefendi Sokak 160/6 34384 Şişli, İstanbul, Türkiye 
4Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

2020 yılı itibari ile Türkiye denizlerinde çeşitli taksonomik gruplara ait toplam 539 denizsel 
yabancı tür kaydedilmiştir. Taksonomik gruplar arasında en fazla yabancı tür sayısı (123 tür) Mollusca 
grubuna ait olup, bu grubu sırasıyla Foraminifera (91 tür), Pisces (80 tür) ve Arthropoda (79 tür) takip 
etmektedir. Türkiye kıyılarında tespit edilen denizsel yabancı türlerden 105’inin Türkiye’yi çevreleyen 
4 denizden birinde istilacı yabancı tür olduğu bilinmektedir. Akdeniz ve Ege Denizleri’nde istilacı 
yabancı türlerin çoğunluğu Kızıl Deniz’den Akdeniz’e Süveyş Kanalı vasıtasıyla, Marmara Denizi 
ve Karadeniz’deki istilacı türlerin çoğunluğu ise bölgeye gemiler (balast suları veya karina foulingi) 
vasıtasıyla taşınmıştır. Bu türlerin çoğu sadece denizsel biyoçeşitlilik üzerine etki ederken, bazıları 
(örneğin Rhopilema nomadica, Lagocephalus sceleratus ve Pterois miles) hem biyoçeşitlilik hem de 
ekonomi ve insan sağlığına etki etmektedir.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği 
ile yürütülen “Önemli Denizel Biyoçeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin 
Değerlendirilmesi Projesi (MarIAS)” kapsamında Güney Marmara Adalarında özellikle 2 istilacı 
yabancı türün (doğu Atlantik deniz yıldızı Asterias rubens ve deniz salyangozu Rapana venosa) 
dağılımları ve bentik ekosistem üzerine etkileri incelenmiştir. Bu türlerin popülasyon yoğunluklarının ve 
biyokütlelerinin bölgede 2020 Kasım ayından sonra görülen katastrofik musilaj olayından önemli ölçüde 
etkilendikleri tespit edilmiştir. 2022 yılında izleme istasyonlarında yapılan mevsimsel araştırmalarda A. 
rubens popülasyon yoğunluğunun bazı bölgelerde aşırı artış gösterdiği gözlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İstilacı Yabancı Türler, Marmara Denizi, Asterias rubens, Rapana venosa, Türkiye
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Effects of Invasive Alien Species on the Coasts of Türkiye and a 
Case Study in the Sea of Marmara

*Melih Ertan Çınar1, Murat Bilecenoğlu2, Baki Yokeş3, Harun Güçlüsoy4 
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As of 2020, a total of 539 marine alien species belonging to various taxonomic groups have been 
recorded on the coasts of  Türkiye. Among taxonomic groups, the highest number of alien species 
(123 species) belongs to the Mollusca, followed by Foraminifera (91 species), Pisces (80 species) and 
Arthropoda (79 species), respectively. A total of 105 marine alien species have become invasive in 
one of the 4 seas surrounding  Türkiye. In the Mediterranean and Aegean Seas, the majority of the 
invasive alien species were introduced to the Mediterranean Sea from the Red Sea via the Suez Canal, 
and the majority of the invasive alien species in the sea of Marmara and the Black Sea were introduced 
to the region by ships (ballast water or hull fouling). While most of these species affect only marine 
biodiversity, some (for example, Rhopilema nomadica, Lagocephalus sceleratus and Pterois miles) 
affect biodiversity, and economy and human health as well. 

Within the scope of the project entitled “Assessment of Threats of Invasive Alien Species in 
Important Marine Biodiversity Areas Project (MarIAS)” carried out by the Ministry of Agriculture and 
Forestry, General Directorate of Nature Conservation and National Parks in cooperation with the United 
Nations Development Program (UNDP) with the financial support of the Global Environment Facility 
(GEF), the distribution of two invasive alien species (the east Atlantic starfish Asterias rubens and the 
sea snail Rapana venosa) and their effects on benthic ecosystems were investigated in the southern 
Marmara Islands. The population densities and biomass of these two species were significantly affected 
by the catastrophic mucilage event suddenly appeared in November 2020 in the region. In the studies 
carried out seasonally in the monitoring stations in 2022, it was observed that the population density of 
A. rubens increased excessively in some areas.

Keywords: Invasive Alien Species, Sea of Marmara, Asterias rubens, Rapana venosa, Türkiye
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Yerli Olmayan Türler ve Barselona Sözleşmesi
*Atef Ouerghi1

*Sorumlu yazar: atef.ouerghi@spa-rac.org
1Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi (SPA/RAC), Tunus

Akdeniz bölgesi, 2003 yılında türlerin girişi ve istilacı türlere ilişkin Eylem Planı ile bölgesel 
bir strateji kabul eden ilk bölgesel denizler programı arasında yer almıştır. Strateji, öncelikleri ve 
gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemektedir. Bölge devletleri arasında daha fazla dayanışma ve 
İYT konusunun ele alınmasına yönelik çabaların koordinasyonu çağrısında bulunmaktadır. Bu 
yaklaşımın Akdeniz bölgesinin korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması için gerekli olduğu 
kanıtlanmıştır. UNEP-MAP, tür girişleri ve istilacı türlerle ilgili Ulusal Eylem Planını hazırlayarak ve 
bunların uygulanmasını başlatarak Bölgesel Eylem Planını kendi ulusal bağlamlarına uyarlamaları için 
Taraf Ülkelere yardımcı olmaktadır. Altı Akit Taraf halihazırda böyle bir ulusal stratejiyi benimsemiştir. 

Akdeniz’de türlerin girişine ve istilacı türlere ilişkin Eylem Planı’nda öngörüldüğü üzere, yabancı 
ve istilacı türlere ilişkin bilgilerin toplanması, analizi ve dağıtımı için bölgesel bir sistem olan MAMIAS 
geliştirilmiştir. Akdeniz’deki denizel istilacı türlere ilişkin yeniden tasarlanan ve güncellenen veri tabanı 
yakında www.mamias.org adresinde çevrimiçi olarak yayınlanacaktır. Bu veri tabanı Akdeniz’deki 
istilacı yerli olmayan türler hakkında bilgi vermekte (yabancı türlerin listesi, denizel istilacı türlerin 
listesi, vektörlerin listesi, vb) ve gerekli verileri bulmak ve yabancı ve istilacı türler hakkında bölgesel 
ve ulusal düzeylerde istatistiklere ulaşmak için farklı filtrelerin kullanılmasına izin vermektedir.

Âkit Taraflar 19. Olağan Toplantılarında yeni ve iddialı bir Entegre İzleme ve Değerlendirme Programı 
ile ilgili Değerlendirme Kriterlerini (IMAP) kabul etmişlerdir. IMAP, Akdeniz bölgesi için önemli bir 
başarıdır ve ilk kez ortak bölgesel göstergeler, hedefler ve İyi Çevresel Durum (GES) tanımlarına dayalı 
olarak kirlilik ve deniz çöpü, biyolojik çeşitlilik, yerli olmayan türler, kıyı ve hidrografiyi kapsayan 
deniz ve kıyı çevresinin durumunun nicel ve entegre bir analizini mümkün kılacaktır. Yerli Olmayan 
Türler (Ekolojik Amaç 2 veya EO2) ile ilgili olarak, Ortak Gösterge 6 (CI6) «Yerli olmayan türlerin 
bolluğu, zamansal oluşumu ve mekânsal dağılımındaki eğilimleri» değerlendirmektedir. IMAP’ın 
tüm Akdeniz ülkelerinde ulusal düzeyde uygulanması ve uyumlaştırılması, izleme ve değerlendirme 
ölçeklerinin yanı sıra değerlendirme unsurları (değerlendirme kriterleri, eşikler ve temel değerler) gibi 
bir dizi parametrenin detaylandırılmasını gerektirmektedir.  

UNEP-MAP-SPA/RAC, EcAp MED projeleri aracılığıyla birçok Akdeniz Ülkesine Biyolojik 
Çeşitlilik ve İYT göstergeleri için izleme programlarını benimsemeleri ve kapasite eğitim programları 
ve Protokoller ve kılavuzlar gibi gerekli araçlar aracılığıyla uygulamalarını başlatmaları için yardımcı 
olmuştur. Son yıllarda, Akdeniz’deki biyolojik istilaların izlenmesi, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem 
hizmetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, giriş yollarının ve geçitlerinin araştırılması ve 
yönetim önlemlerinin önerilmesi konularına bilim camiasından yoğun bir ilgi vardır. Bu bağlamda, 
UNEP-MAP tarafından her üç yılda bir düzenli olarak Akdeniz Sempozyumları düzenlenmektedir. İlki 
2019 yılında Antalya’da, bir sonraki ise Eylül 2022’de İtalya’nın Cenova kentinde düzenlenmiştir. 

İnsan eylemlerinin yabancı istilacı türleri Akdeniz’e soktuğu birçok önemli yol arasında gemicilik 
(balast suları ve tekne kirlenmesi yoluyla), koridorlar, deniz taşımacılığı ve su yolları, akuakültür, canlı 
deniz organizmaları ticareti (akvaryum ticareti ve balık yemi) ve diğerleri (örneğin balıkçılık faaliyetleri 
ve akvaryum sergileri) bulunmaktadır. Küresel ısınma gibi diğer ek faktörler yabancı türlerin Akdeniz’de 
yayılmasını artırabilir. Buna yanıt olarak ve Balast suyu yönetimi sözleşmesinin (8 Eylül 2017’de küresel 
olarak yürürlüğe girmiştir) uygulanmasında, Akdeniz Ülkeleri 2012 yılında bu bienalde (2020-2021) 
güncellenen AKDENİZ DENİZİ İÇİN BALAST SUYU YÖNETİMİ STRATEJİSİNİ kabul etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Barselona Sözleşmesi, SPA/RAC, yabancı türler
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Non-indigenous Species and the Barcelona Convention
*Atef Ouerghi1

*corresponding author: atef.ouerghi@spa-rac.org
1Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (SPA/RAC), Tunis, Tunisia

The Mediterranean region was among the first regional seas programme to adopt a regional 
strategy in 2003, the Action Plan concerning species introduction and invasive species. The strategy 
sets priorities and activities to be undertaken. It calls for greater solidarity between the States of the 
region, and for coordination of efforts to tackle the issue of NIS. This approach has been proved to be 
necessary to ensure the conservation and sustainable management of the Mediterranean area. UNEP-
MAP is assisting the Contracting Parties, to adopt the Regional Action Plan to their national context by 
elaborating the National Action Plan concerning species introductions and invasive species and initiating 
their implementation. Six Contracting Parties have already adopted such a national strategy.  

As provided for by the Action Plan concerning species introduction and invasive species in the 
Mediterranean Sea, a regional system, MAMIAS, for the collection, analysis, and dissemination of 
information on alien and invasive species was developed. The redesigned and updated database on 
marine invasive species in the Mediterranean Sea will be released soon online at www.mamias.org. It 
gives information on invasive non-indigenous species in the Mediterranean (list of alien species, list of 
marine invasive species, list of vectors, etc) and allows the use of different filters to find required data 
and retrieve statistics at the regional and national levels about aliens and invasive species. 

At their 19th Ordinary Meeting, the Contracting Parties adopted a novel and ambitious Integrated 
Monitoring and Assessment Programme and related Assessment Criteria (IMAP). IMAP is a key 
achievement for the Mediterranean region, which will enable for the first time a quantitative, integrated 
analysis of the state of the marine and coastal environment, covering pollution and marine litter, 
biodiversity, non-indigenous species, coast, and hydrography, based on common regional indicators, 
targets and Good Environmental Status (GES) descriptions. With regards to Non-Indigenous Species 
(i.e. Ecological Objective 2 or EO2), the Common Indicator 6 (CI6) assesses “Trends in abundance, 
temporal occurrence, and spatial distribution of non-indigenous species”. The national implementation 
and harmonization of IMAP across all Mediterranean countries require the elaboration of a number of 
parameters, namely monitoring and assessment scales as well as assessment elements (i.e. assessment 
criteria, thresholds and baseline values).  

UNEP-MAP-SPA/RAC through EcAp MED projects assisted several Mediterranean Countries to 
adopt their monitoring programme for Biodiversity and NIS indicators and initiate their implementation 
through capacity training programmes and the necessary tools like Protocols and guidelines. In recent 
years there has been a strong interest from the scientific community, in monitoring biological invasions 
in the Mediterranean Sea, assessing their impact on biodiversity and ecosystem services, investigating 
their pathways and gateways of introduction, and proposing management measures. In this context, 
a regular Mediterranean Symposia is organised by UNEP-MAP each three years. The first one was 
organized in Antalya in 2019, the next was organized in Genoa, Italy in September 2022. 

Among the many important pathways by which human actions have introduced alien invasive 
species into the Mediterranean Sea are shipping (by means of ballast waters and hull fouling), corridors, 
maritime transport and water ways, aquaculture, trade in live marine organisms (aquarium trade and 
fishing bait) and others (e.g. fishing activities and aquarium exhibits). Other additional factors such as 
global warming may enhance alien species to spread in the Mediterranean. As response and in application 
of the Ballast water management convention (entered into force globally on 8 September 2017), The 
Mediterranean Countries adopted the BALLAST WATER MANAGEMENT STRATEGY FOR THE 
MEDITERRANEAN SEA in 2012 which was updated during this biennium (2020-2021)
Keywords: Barcelona Convention, SPA/RAC, non-indigenous species
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Karadeniz Havzasındaki Istilacı Türlerin Yönetiminde Karadeniz 
Komisyonu’nun Rolü

*Iryna Makarenko1

*Sorumlu yazar: iryna.makarenko79@gmail.com
1Kirlilik İzleme ve Değerlendirme Görevlisi,  

Karadeniz‘in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekretaryası, İstanbul, Türkiye

Bu makalede, Bükreş Sözleşmesi‘nin yürütme organı olan Karadeniz Komisyonu‘nun deniz 
çevresinin korunmasındaki rolü, özellikle istilacı türlerin yönetimi, belgelerdeki (BS SAP 2009 ve 
BSIMAP 2017-2022) yasal boşluklar ve kurumsal yapının yanı sıra bölgesel ve küresel düzeydeki 
mevcut eğilimler ve zorluklar ele alınacaktır. Karadeniz Komisyonu‘nun çeşitli ortaklarla yaptığı 
ilgili düzenlemelere genel bir bakış daha ayrıntılı olarak açıklanacak ve analiz edilecektir. Karadeniz 
havzasında istilacı türlerin yönetiminin iyileştirilmesine yönelik bazı somut öneriler sunulacaktır.

Bu makalenin amacı, Karadeniz havzasındaki yabancı türlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin 
iyileştirilmesi gerekliliğini vurgulamak ve bazı somut adımlar ve yöntemler önermektir. Makalede 
ayrıca, Avrupa Komisyonu gibi ilgili ortaklarla işbirliğinin etkinliği ve Karadeniz bölgesindeki istilacı 
türlerle ilgili olarak Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi‘nin (MSFD) uygulanmasına has özellikler de ele 
alınacaktır. Ayrıca, ICES Denizel Organizmalarının Tanıtımı ve Transferi Çalışma Grubu (WGITMO) 
ile işbirliği ve özellikle İYT tanıtım geçmişleri, alıcı bölgeler, taksonomi, biyolojik özellikler, etkiler 
ve diğer ilgili belgelenmiş veriler hakkında bilgi depolamayı ve yaymayı amaçlayan AquaNIS sistemi 
dikkate alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: istilacı türler, yabancı türler, yerli olmayan türler, izleme, değerlendirme, biyoçeşitlilik, 
raporlama, veri tabanı.
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Permanent Secretariat of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution, Istanbul, Türkiye

This article will consider the role of the Black Sea Commission - an executive body to Bucharest 
Convention - in the preservation of marine environment with particular emphasis on the management 
of the invasive species, the legal gaps in the documents (BS SAP 2009 and BSIMAP 2017-2022) and 
institutional structure, as well the current trends and challenges on the regional and global level. An 
overview of relevant Black Sea Commission’s arrangements with various partners will be further 
described and analyzed. Some concrete recommendations on the improvement in the management of 
invasive species in the Black Sea basin will be proposed.

The purpose of this article is to stress on the necessity to improve the monitoring and assessment of 
alien species in the Black Sea basin, as well as to propose some concrete steps and methods. The article 
will also consider effectiveness of cooperation with relevant partners, such as European Commission 
and peculiarities of implementation of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) in regards to 
invasive species in the Black Sea area. Also, cooperation with ICES Working Group on Introductions 
and Transfers of Marine Organisms (WGITMO) will be considered and, in particular, within AquaNIS 
system, aimed to store and disseminate information on NIS introduction histories, recipient regions, 
taxonomy, biological traits, impacts, and other relevant documented data.
Keywords: invasive species, alien species, non-indigenous species, monitoring, assessment, biodiversity, 
reporting, data-base.
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Denizel İstilacı Yabancı Türlere İlişkin AB Politikalarının 
Uygulanması 
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1Deniz Araştırma Merkezi, Finlandiya Çevre Enstitüsü (SYKE), Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Finlandiya

Günümüzde istilacı türlerin olumsuz etkilerini azaltmayı veya yayılmalarını önlemeyi amaçlayan 
yasal olarak bağlayıcı birçok belge bulunmaktadır. Muhtemelen deniz alanı için en önemlisi, 
organizmaların yayılmasını önlemek için balast suyu değişimi ve arıtma yoluyla balast suyu ve sediman 
deşarjını küresel olarak yönetmeye yönelik olan IMO’nun “Gemilerin Balast Suyu ve Sedimanlarının 
Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi” dir (BWMC, 2017’de yürürlüğe girmiştir). Onaylı bir 
BWMC sisteminin zorunlu olarak kurulması için son tarih, bazı durumlarda 2024’e kadar gecikmektedir. 
AB’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (MSFD, 2008), 2020 yılına kadar Avrupa Denizlerinde “İyi 
Çevre Durumuna” (GES) ulaşarak deniz çevresini korumayı amaçlamaktadır. Bu, “Tanımlayıcı 2: İnsan 
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yerli olmayan türlerin ekosistemleri olumsuz yönde değiştirmeyecek 
seviyelerde olması” şeklinde bir düzenleyici hedef içermektedir. Yasal olarak bağlayıcı bir başka araç 
olan İstilacı Yabancı Türlerin Girişinin ve Yayılmasının Önlenmesi ve Yönetimine ilişkin AB Yönetmeliği 
2014 yılında kabul edilmiştir. Yönetmelik, yapılan risk değerlendirmelerine dayanarak çevreyi veya 
ekonomiyi tehdit eden istilacı türler olan “Birlik açısından endişe verici türlerin” daha fazla yayılmasını 
kısıtlamayı amaçlamaktadır. Denizlerdeki İYT etkilerine ilişkin mevcut veriler az olduğundan ve 
halihazırda yerleşmiş türlerin ortadan kaldırılması neredeyse imkansız olduğundan, şu ana kadar sadece 
birkaç haliç/deniz türü listeye dahil edilmiştir. Bu yasal araçlar, yeni girişleri gözlemlemek için sürekli 
izleme çabalarını ve daha fazla yayılmayı durdurmak için hızlı müdahaleyi mümkün kılacak erken 
uyarı sistemlerini gerektirmektedir. Uluslararası işbirliği bu gerekliliklerin yerine getirilmesinde kilit 
rol oynamaktadır. Bu nedenle, Bölgesel Deniz Anlaşmaları kıyı devletleri arasındaki çabaların koordine 
edilmesinde, güncel bilgi alışverişinin sağlanmasında ve yöntemlerin uyumlaştırılmasında önemli bir 
role sahiptir. Baltık Denizi’nde HELCOM, yarı kapalı bölgesel denizi, istilacı türler de dahil olmak üzere 
çeşitli kirlilik kaynaklarından korumak için çevre politikalarının oluşturulmasını destekleme konusunda 
uzun bir geçmişe sahiptir. Çalışmalar halen izleme, ekolojik durum değerlendirmeleri için göstergeler, 
erken uyarı sistemi, BWMC’nin uygulanması ve biyolojik kirlenme konularıyla ilgilenen birkaç uzman 
grup tarafından yürütülmektedir.
Keywords: Yasal düzenlemeler, Uluslararası işbirliği, İzleme, Ekolojik durum değerlendirmesi, Erken uyarı 
sistemi
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Implementation of the EU Policies Concerning Marine Invasive 
Alien Species 
*Maiju Lehtiniemi1
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There are nowadays several legally binding instruments aiming at decreasing the negative impacts 
of invasive species or preventing their spread. Probably the most important one for the marine realm is 
the “International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments” 
(BWMC, taken into force 2017) of the IMO, which is directed at globally managing the discharge of 
ballast water and sediments through ballast water exchange and treatment to prevent organisms from 
spreading. The deadline for mandatory installation of an approved BWMC system is due to time lags, 
in some cases, as late as 2024. In EU the Marine Strategy Framework Directive (MSFD, 2008) aims to 
protect the marine environment by achieving “Good Environmental Status” (GES) in European Seas by 
2020, a passed target already. It includes a regulatory objective “Descriptor 2: Non-indigenous species 
introduced by human activities are at levels that do not adversely alter the ecosystems.” Yet another 
legally binding instrument, EU Regulation on the prevention and management of the introduction and 
spread of invasive alien species, was adopted in 2014. The regulation aims at restricting further spread of 
“species of Union concern” which are invasive species threatening the environment or economy based 
on conducted risk assesments. Since existing data on marine NIS impacts are scarce and eradication of 
already established species is almost impossible only a few estuarine/marine species are so far included 
into the list. These legal instruments require continuous monitoring efforts to observe new introductions 
and early warning systems to enable rapid response in order to stop further spread. International 
cooperation is the key to implement these requirements. Thus, Regional Sea Conventions have an 
important role in coordinating efforts among the coastal states, ensuring up to date information exchange 
and harmonizing methods. In the Baltic Sea HELCOM has a long history in supporting environmental 
policy making to protect the semi-enclosed regional sea from various sources of pollution including 
invasive species. The work is presently done in a few expert groups dealing with monitoring, indicators 
for ecological status assessments, early warning system, implementation of BWMC and biofouling 
issues among others.
Keywords: Legislative acts, International cooperation, Monitoring, Ecological status assessment, Early warning 
system
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Eylemleri Desteklemek için IUCN Standartları ve Araçları
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IUCN Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı ListesiTM ve Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine 
İlişkin 2019 IPBES Küresel Değerlendirme Raporu’na göre, istilacı yabancı türler, biyolojik çeşitlilik 
kaybının ve türlerin yok olmasının ana sebeplerinden biridir. Ayrıca gıda, sağlık ve geçim güvenliğine 
yönelik en ciddi ve hızla büyüyen tehditler arasında yer alır. İstilacı yabancı türlerin etkilerinin ele 
alınması, artan biyolojik çeşitlilik kaybı, nesli tükenme tehlikesi ve bunların ekonomi, geçim kaynakları 
ve refah üzerindeki etkileriyle mücadele için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte, yerleşik istilacı 
yabancı türlerin girişini önlemek ve yönetmek için kaynaklar yetersizdir. Bu nedenle, potansiyel olarak 
en zararlı etkilere yol açabilecek istilacı yabancı türlere yönelik aksiyon almaya öncelik vermek çok 
önemlidir. Küresel ve bölgesel düzeyde IUCN, bilim insanlarını, doğa ve çevre koruma uzmanlarını ve 
politikacıları istilacı yabancı türlerin potansiyel sonuçlarına karşı uyarmak ve bu türlerin önlenmesi ve 
azaltılması için önlemlerin geliştirilmesine rehberlik etmek için birçok standart ve araç geliştirmiştir. Bu 
araçlar ve standartlar, Yabancı Taksonlar için Çevresel Etki Sınıflandırması (EICAT), Küresel İstilacı 
Türler Veri Tabanı, MedMIS uygulaması ve Doğu Akdeniz’deki İstilacı Yabancı Türler Kılavuzu gibi 
örnekleri içerir.

Anahtar Kelimeler: IUCN, istilaci türler, EICAT, MedMIS, Küresel İstilacı Türler Veri Tabanı
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IUCN Standards and Tools to Support Global and Regional 
Actions on Marine Invasive Alien Species
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According to the IUCN Red List of Threatened SpeciesTM and the 2019 IPBES Global Assessment 
Report on Biodiversity and Ecosystem Services, invasive alien species are one of the main direct drivers 
of biodiversity loss and species extinctions. Furthermore, they are one of the most serious and rapidly 
growing threats to food, health and livelihood security. Addressing the impacts of invasive alien species 
is vital to tackling escalating biodiversity loss and the extinction crisis, and their significant effects 
on economies, livelihoods and wellbeing. However, resources to prevent introductions and manage 
established invasive alien species are scarce. It is therefore critical to prioritise responding to those 
invasive alien species that would potentially lead to the most harmful impacts. IUCN at the global and also 
at the regional level has developed many standards and tools to alert scientists, conservation practitioners 
and policy makers to the potential consequences of invasive alien species, guiding the development of 
prevention and mitigation measures. These tools and standards include such as Environmental Impact 
Classification for Alien Taxa (EICAT), Global Invasive Species Data Base, MedMIS application and 
Manual of Invasive Alien Species in the Eastern Mediterranean.

Keywords: IUCN, invasive species, EICAT, MedMIS, Global Invasive Species Data Base
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Erken Biyoistila Aşamalarından Ticarileştirmeye Kadar Bizerte 
Lagünü’nde (Kuzey Tunus) Mavi Yengeç Biyoistilası

*Mouna Rifi1,2

*mouna.rifi@inat.ucar.tn, ORCID: 0000-0002-5864-0620
1Tunus Ulusal Tarım Enstitüsü

2Kâr Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşu: Méditerranée Action Nature (MAN), Bizerte, Tunus

Tunus, Batı ve Doğu Akdeniz havzaları arasında bir geçiş bölgesidir ve 200’den fazla Yerli Olmayan 
Tür ile deniz biyoinvazyonundan ciddi şekilde etkilenmektedir. Çok istilacı Portunidae Portunus 
segnis ve Callinectes sapidus Tunus’ta nispeten yeni bir istila geçmişine sahiptir. Nitekim mavi yüzen 
yengeç ve mavi Amerikan yengeci Gabès Körfezi’nde (Güney Tunus) sırasıyla 2014 ve 2017 yıllarında 
kaydedilmiştir. Ve bu tarihlerden itibaren, bu istilacı dekapodlar coğrafi dağılım alanlarını ülkenin 
en kuzey kıyılarına ulaşacak şekilde genişletmiştir. Yakın zamanda bu iki yengeç, yüksek biyolojik 
çeşitliliği ve ekonomik faaliyetleriyle (küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri ve su ürünleri yetiştiriciliği 
işletmeleri) bilinen Bizerte lagününü (Kuzey Tunus) birlikte istila etmiştir.

“Halte aux espèces non indigènes” (“Yerli Olmayan Türlere Dur De”) projesi kapsamında, Haziran 
2020’den bu yana farklı paydaşlar tarafından mavi yengeçler düzenli olarak katılımcı bir şekilde 
izlenmiştir. Yengeç örnekleri, bolluk ve dağılım değerlendirmesi ve biyolojik çalışmalar için Menzel 
Abderrahmen limanı balıkçılık hücre birimi başkanı ile yakın işbirliği içinde toplanmıştır.

Ve bu son derece istilacı yabancı dekapodların olumsuz etkilerini sınırlamak için Bizerte lagününün 
zanaatkâr balıkçıları sorunu ekonomik bir bakış açısıyla ele almaya hazırdır. Bu nedenle, Gabès 
Körfezi’ndeki deneyimli balıkçıların işbirliğiyle anketler, farkındalık kampanyaları, deneyim alışverişi 
ve yengeç tuzaklarının kullanımı konusunda bir eğitim atölyesi gibi çeşitli eylemler gerçekleştirilmiştir.

Toplanan veriler P. segnis’in C. sapidus’tan daha bol olduğunu kanıtlamaktadır. Mavi yengeçler 
çoğunlukla sıcak aylarda yakalanmıştır. Bu iki tür, lagünün merkezinde (en verimli kısım) ve midye 
ve istiridye işletmelerinin çevresinde yüksek bir bolluk ile benzer bir mekansal dağılıma sahiptir. 
Yumurtlayan dişiler ilkbahar, yaz ve sonbaharın başlarında gözlemlenmiştir. Çeşitli etkiler kaydedilmiştir. 
Mavi yengeçlerin ve özellikle P. segnis’in Bizerte lagünündeki biyolojik istilasının kapsamı ve hızı 
dikkat çekicidir.

Nitekim, Bizerte lagünündeki mavi yengeç üretim istatistiklerine atıfta bulunarak şunları kaydettik: 
Haziran 2020’de balıkçılar ayda onlarca yengeç topladı ve Ekim 2022’den bu yana günlük avlanan 
miktarlar (tuzaklar ve ağlarla) günde yüzlerce kilograma ulaşmış ve satılmaktadır. Böylece, mavi 
yengeçler artık Bizerte lagününde sömürülebilir bir kaynak haline gelmiştir. Bununla birlikte projemiz, 
Bizerte lagününde mavi yengeçlerin hedefli ve verimli bir şekilde avlamada balıkçıları desteklemek 
amacıyla devam etmelidir.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik istila, Mavi yengeçler, İzleme, Vatandaş bilimi, Bizerte Lagünü, Ekonomik 
kaynak, Sömürü
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From Early Bioinvasion Stages to Commercialisation Blue Crabs 
Bioinvasion in the Lagoon of Bizerte (Northern Tunisia)
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Tunisia is a transitional zone between the Western and the Eastern Mediterranean basins and 
it is severely affected by marine bioinvasion with more than 200 Non Indigenous Species. The very 
invasive Portunidae Portunus segnis and Callinectes sapidus have a relatively recent invasion history in 
Tunisia. Indeed, the blue swimming crab and the blue American crab were recorded respectively in 2014 
and in 2017 in the Gulf of Gabès (Southern Tunisia). And, from these dates, these invasive decapods 
have expanded their geographical distribution area to reach the most northern coasts of the country. 
Recently, these two crabs invaded concomitantly the lagoon of Bizerte (Northern Tunisia) known for 
its high biological diversity and its economic activities (small-scale fishing activities and aquaculture 
enterprises).

 As part of the project “Halte aux espèces non indigènes” (“Stop to Non indigenous Species”), a 
blue crabs’ regular participatory monitoring was carried out by different stakeholders, since June 2020. 
Crabs’ samples were collected, in close collaboration with the head of the fishing cell unit of Menzel 
Abderrahmen port, for abundance and distribution assessment and biological studies.

 And, to limit the negative impacts of these highly invasive alien decapods, the artisanal fishermen 
of the Bizerte lagoon were prepared to tackle the problem from an economic point of view. Thus, several 
actions have been carried out such as questionnaires, awareness campaigns, experience exchange and a 
training workshop in crab traps use with the collaboration of experimented fishermen from the Gulf of 
Gabès.

 The collected data attest that P. segnis is more abundant than C. sapidus. Blue crabs were caught 
mostly in hot months. These two species have a similar spatial distribution with a high abundance in the 
center of the lagoon (most productive part) and the vicinity of mussel and oyster enterprises. Ovigerous 
females were observed in spring, summer and early autumn. Several impacts have been noted. The 
extent and speed of the blue crabs’ bioinvasion, and particularly P.segnis, in the lagoon of Bizerte, are 
spectacular.

Indeed, we have noted by referring the production of blue crabs’ statistics in the lagoon of Bizerte 
the following: in June 2020, fishermen collected tens of crabs per month and since October 2022 the 
daily fished quantities (with traps and nets) have reached hundreds of kilograms per day and are sold. 
Thus, blue crabs are now an exploitable resource in the lagoon of Bizerte. Our project must, nevertheless, 
continue with the aim of supporting fishermen in targeted and efficient fishing of blue crabs in the 
Bizerte lagoon.
Keywords: Bioinvasion, Blue crabs, Monitoring, Citizen science, Lagoon of Bizerte, Economic ressource, 
Exploitation
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Kıbrıs’ta Denizel İstilacı Yabancı Türler Hakkındaki Çalışmaların 
Değerlendirmesi 

*Mehmet Fatih Huseyinoğlu1

*Sorumlu yazar: mehmetfatih.huseyinoglu@kyrenia.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3874-7727
1Denizcilik Fakültesi, Girne Üniversitesi, Girne, Kıbrıs

Biyolojik çeşitliliği tehdit altında bırakan unsurlardan en önemlilerinden bir tanesi istilacı 
yabancı türlerdir. Özellikle denizel ekosistemlerde antropojenik geçiş yollarının sürekli artması ve 
denizel ekosistemlerin doğası gereği kesintisiz olmasıyla istilacı yabancı türlerin yayılış hızları artış 
göstermektedir. Süveyş kanalının hemen çıkışında yer alan Kıbrıs adası, çoğunlukla İndo-Pasifik 
kaynaklı yabancı türlerin ilk gözlemlendiği ve yerleşik popülasyonlar oluşturduğu yerler arasındadır. 
Bu konuşmada Kıbrıs’ta denizel istilacı türler hakkında yapılan çalışmaların bir özeti verilecektir. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi tarafından yapılan çalışmalarda 
özellikle balon balığının ve aslan balığının sürekli takibi yapılmaktadır. Girne Üniversitesi, Denizcilik 
Fakültesi bünyesinde ise adanın seçilmiş bölgelerinde yapılan habitat haritalandırma çalışmalarının 
yanı sıra mikro ve makro düzeydeki yabancı türlerin sürekli takibi yapılmaktadır. Son yıllarda biri 
Akdeniz’de ilk olmak üzere dört yeni balık türünün kaydı verilmiştir. Bunların biri olan Plotosus 
lineatus, “Avrupa Birliği’ni İlgilendiren En Önemli İstilacı Yabancı Türler” listesinde ilan edilmiştir. 
Bir diğeri ise dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen taşbalığı, Synanceia verrucosa’dır. 

Kıbrıs’ı çeviren denizler, istilacı yabancı türler tarafından nerdeyse tamamen kaplanmıştır. Aslan 
balığının Akdeniz’deki giriş demografisini belirlemek için yapılan çalışmada Kıbrıs bireyleri de ışık 
tutmuştur. Ayrıca yumuşakçalar üzerinde yapılan kapsamlı uluslararası çalışmalarda mikro düzeyde de 
birçok yabancı türün oldukça baskın olduğu kanıtlanmıştır. Bazı bölgelerin, orijinal kayalık yapısının 
son yıllarda kumsallara dönüşmesinin en büyük nedeni yine Amphistegina lobifera ve Amphisorus 
hemprichii gibi birkaç istilacı yabancı foraminifer türünün kavkılarının yığışmasıdır. 

Ada genelinde aslan balığı ve balon balığı ile mücadele için sık sık çeşitli yönetim birimleri ve 
sivil toplum örgütleri tarafından av yarışmaları düzenlenmekte ve teşvik ödülleri dağıtılmaktadır. Halkı 
bilinçlendirmek için yarışma içi ve dışı aslan balığı tadımları düzenlenmiş ve bu çalışmalar sonucunda 
şu anda aslan balığı adada aranılan ve tezgahlarda sıklıkla yerini alan bir balık haline gelmiştir. Ayrıca 
görülme sıklığı artmakta olan istilacı yabancı türler Scarus ghobban ve Parupeneus forsskali’ye de balıkçı 
tezgahlarında rastlanmaktadır. Kıbrıs’ta denizel istilacı yabancı türler için bir izleme/değerlendirme 
komitesi kurulmalı ve ada genelinde eşgüdümlü olarak çalışmalıdır. İstilacı yabancı türlerle mücadele 
için Kıbrıs halkını bilinçlendirmek ve çözümün bir parçası haline dönüştürmek de esastır. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, İstilacı Yabancı Türler, Balık, Yumuşakça
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Review of the Studies on Marine Invasive Alien Species in Cyprus
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One of the most important factors threatening biological diversity is invasive alien species. 
Particularly, in marine ecosystems, the rate of spread of invasive alien species is increasing due to the 
continuous increase in anthropogenic transition routes and the incessant nature of marine ecosystems. 
The island of Cyprus, located just at the exit of the Suez Canal, is among the places where alien 
species originating from the Indo-Pacific were first observed and established resident populations. In 
this talk, a review of the studies on marine invasive species in Cyprus will be given. Puffer fish and 
lionfish populations are constantly monitored with the studies carried out by the Eastern Mediterranean 
University, Underwater Research and Imaging Center. Within the body of the University of Kyrenia, 
Faculty of Maritime Studies, habitat mapping in selected areas of the island is carried out, as well as 
continuous monitoring of alien species at micro and macro level. In recent years, four new fish species 
have been recorded, one of which was the first record in the Mediterranean. Another, Plotosus lineatus, 
has been selected as one of the species to be risk assessed and considered for management under the EU 
IAS Regulation. Moreover, the stonefish, Synanceia verrucosa, which is known as the most venomous 
fish in the World is also recorded in Cyprus.

The seas surrounding Cyprus are almost completely invaded by established alien species. Cyprus 
samples also shed light on the study conducted to determine the entry demographics of the lionfish into 
the Mediterranean. In addition, extensive international studies on mollusks have proven that many alien 
species are quite dominant at the micro level as well. The main reason why the original rocky structure 
of some areas has turned into sandy beaches in recent years is the accumulation of the shells of several 
invasive alien foraminiferal species, such as Amphistegina lobifera and Amphisorus hemprichii.

Hunting competitions are frequently organized by various management units and non-governmental 
organizations to combat lionfish and pufferfish throughout the island, and incentive prizes are distributed. 
In order to raise public awareness, lionfish tastings were organized. As a result of these studies, 
lionfish has become a sought-after fish on the island and often takes its place in the stalls. In addition, 
Scarus ghobban and Parupeneus forsskali can be listed among the many invasive alien species sold 
commercially in Cyprus. A monitoring/evaluation committee for marine invasive alien species should 
be established and work in coordination across the island. It is also essential to raise the awareness of the 
people of Cyprus to combat invasive alien species and to make them a part of the solution.
Keywords: Biological diversity, Invasive Alien Species, Fish, Mollusk
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Türkiye’deki Balonbalığı Araştırmalarının Güncel Durumu 
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Biyolojisi ve Ekolojisi)
*Aylin Ulman1, Taner Yıldız2, Sinan Mavruk3, Stefanos Kalogirou4, Nazli Demirel5, Daniel Pauly6

*Sorumlu yazar: merseamed@gmail.com
1Mersea Marine Consulting, Tuzla Mah., Fethiye 48300, Muğla,  Türkiye; merseamed@gmail.com

2Faculty of Aquatic Sciences, Istanbul University, 34134, Istanbul,  Türkiye
3Fisheries Faculty, Cukurova UniversitBalcali, Adana,  Türkiye

4Laboratory of Applied Hydrobiology, Department of Animal Science, Agricultural University of Athens, Iera odos 75, 11855 
Athens, Greece

5Department of Marine Biology, Institute of Marine Sciences and Management, Istanbul University,  Türkiye
6Sea Around Us, Institute for the Oceans and Fisheries, University of British Columbia, 2202 Main Mall, Vancouver, BC V6T 

1Z4, Canada

Bu çalışma kapsamında, Akdeniz’deki en önemli yayılımcı türler arasında kabul edilen 
Lagocaphalus sceleratus ve Torquigener flavimaculosus’un büyümesi, ekolojisi, fekonditesi ve 
beslenmesi üzerine yazılmış makalelerde yer alan güncel bilgiler derlenmiştir. Ayrıca her iki türün avcıları 
ve L. sceleratus’un Akdeniz’de ulaşabildiği devasa boyutlar hakkında bilgi verilmiştir. L. sceleratus için 
tahmin edilen büyüme parametreleri L∞ = 88.7 cm, K = 0.27 yıl-1, C = 0.6 ve WP = 0.1 şeklinde olup eşey 
oranı M/F= 1:0.69 olarak hesaplanmıştır. L. sceleratus’un sürekli olmayan oosit katılımı gösterdiği ve 
batınlar halinde yumurtladığı görülmekte olup Akdeniz’de sıcaklık değişimlerini takiben farklı üreme 
dönemlerine sahip olduğu ve Süveyş Kanalı’ndan uzaklaştıkça üreme döneminin de kısaldığı dikkat 
çekmektedir. L. sceleratus’un predasyon yoluyla Kızıldeniz barbunu, sokar, uzun dikenli deniz kestanesi 
ve hatta kanibalizm yoluyla kendi türünü de kontol altında tuttuğu görülmüş olup, bu durum türün 
ekolojik anlamda pozitif bir etkisi olarak değerlendirilmiştir. Türün trofik seviyesi 4.1 olup, bölgedeki 
tepe predatörlerinden biridir. Türe özgü geliştirilmiş av araçları kullanılmak suretiyle hedef gözetilerek 
gerçekleştirilecek bir avcılık stratejisi ve tür için market oluşturulması türün kontrol edilmesinde faydalı 
olacaktır. Doğu Akdeniz’de T. flavimaculosus için hesaplanan von-Bertalanffy büyüme parametreleri; 
L∞ = 17.4 cm, K = 0.96 yıl-1 olarak hesaplanmış olup ömür yaklaşıl 4 yıldır. Her iki eşey için ilk eşeysel 
olgunluk boyu 10 cm’dir. Ortalama boydaki bir ergin dişi (13 cm TL, 45.7 g canlı ağırlık) gram vücut 
ağırlığı başında 1250 yumurta üretmekte, bu değer yılda 54820 yumurtaya karşılık gelmektedir. İleri 
derecede yayılımcı özellik göstermesi, Doğu Akdeniz ekosistemi ve toplum sağlığı üzerine olumsuz 
etkileri nedeniyle T. flavimaculosus’un yüksek öncelikli yayılımcı türler arasına eklenmesi ve Akdeniz 
popülasyonunun yakından izlenmesi önerilmektedir. 
 Key words: yayılım ekolojisi, biyo-ekolojik özellikler, avcı, av, üreme, büyüme
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This is an update of several papers published in the last two years which presented new information on 
the growth, ecology, fecundity, and diet of both Lagocaphalus sceleratus and Torquigener flavimaculosus, 
which we consider to be the two invasive pufferfish species of highest concern in the Mediterranean. 
Additionally, we also present predators of both species, and an update on the monstrous sizes reached by 
L. sceleratus in the Mediterranean. For L. sceleratus, the estimated growth parameters were L∞ = 88.7 
cm, K = 0.27 year-1, C = 0.6 and WP = 0.1. Their sex-ratio was M/F = 1:0.69. Lagocephalus sceleratus 
appears to be a batch spawner with discontinuous oocyte recruitment and has different spawning seasons 
in the Eastern Mediterranean which seem to be based on temperature cues which get shorter in duration 
as one moves north from the Suez. We also report their first positive ecological trait, that they are 
controlling some other invasive species through their diets, such as lionfish, Red Sea goatfish, rabbitfish 
and longspine sea urchins, in addition to controlling themselves through cannibalism, which appears 
to be density-dependent. They are indeed a top predator in the region with a trophic level of 4.1. We 
suggest that targeted fishing using improved gear-types to reduce fishing gear damages are initiated, and 
that finding commercial markets for pufferfish could help to naturally fund ongoing control efforts. The 
parameters of the von Bertalanffy Growth Function for T. flavimaculosus in the Eastern Mediterranean 
were: asymptotic length = 17.4 cm (total length; TL) and K = 0.96 year-1, implying a longevity of about 
4 years, while the mean length at first maturity was about 10 cm (TL) for both sexes. An average-sized 
adult female (13 cm TL, 45.7 g live weight) was found to contain 1,250 eggs per gram body weight, 
corresponding to 54,820 eggs being shed per year. Based on its high invasiveness and negative impacts 
to ecology of the Eastern Mediterranean and the human heath, we suggest that T. flavimaculosus be 
listed as a priority invasive species and that its population closely monitored within the Mediterranean.
Keywords: invasion ecology, traits, predators, prey, reproduction, growth
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MAVA – GEF/SGP İşbirliği ve Denizlerimizde Sivil Çözümler
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GEF Küçük Destek Programı (SGP), BM Genel Sekreteri’nin “21. yüzyılın belirleyici görevi” 
olarak nitelendirdiği gibi, “uluslar arasında güveni yeniden tesis etmek ve umut aşılamak” ve “doğayla 
barışı” çözüm arayışının rehberi olarak kabul etmektedir. Ek olarak bilinen yöntemlerin dışına çıkan 
yeni yollar, yeni sorumluluk ve mekanizmalar aranması ve denenmesi için sivil kuruluşlara destek 
sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık (SDG’ler) hedeflerinde sivil alanda yapılabilecekleri 
Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri gibi çok taraflı çevre anlaşmalarında görmek mümkündür. Bu 
çerçevede, biyoçeşitlilik için birlikte çalışmak üzere sivil toplumun ve özel sektörün her seviyesinden 
farklı nesil ve geçmişlerden insanları bir araya getiren yaklaşımlardan biri; doğanın ve insanların birlikte 
yaşadığı sosyo-ekolojik üretim peyzajlarını ve deniz alanlarını (SEPLs) yerel taraflarla resmi statüye 
ihtiyaç duymaksızın yönetmektir. MAVA-SGP Ortaklığı, sivil toplum kuruluşlarını bu çerçevede 
geliştirilmiş bir stratejiyle sosyal kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği, yerelden yukarı eylem, geçim güvenliği 
ve kültürel koruma yaklaşımlarına da sahip çıkarak destekledi. Biyoçeşitlilik kaybının, istilacı türlerin 
ve plastik kirliliğin vurgulandığı SEPL yaklaşımı ve bu yaklaşımın finansal sürdürülebilirliği üzerine bir 
öndeğerlendirme paylaşılacaktır. Öndeğerlendirme, GEF/SGP tarafından desteklenen altı projenin kısa 
bilgileri ile tamamlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG), Sosyo-ekolojik üretim alanları (SEPLs), MAVA-
SGP Ortaklığı, Akdeniz
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GEF/SGP would like to take “making peace with nature and cooperation, dialogue and understanding 
to restore trust and inspire hope among nations” both as the guide of solutions, as UN Secretary-General 
has branded “the defining task of the 21st century”. It also guides us to divert current trajectories towards 
new paths of sustainability and resilience – namely the 2030 Agenda and the Sustainable Development 
Goals (SDGs). This featured region is the most required multilateral environmental agreements, such 
as Barcelona and Bucharest Conventions. Within this traditional framework, organizations at the 
Mediterranean Solutions stand are taking a new approach, bringing together people from different 
generations and backgrounds from all levels of civil society and the private sector to work together for 
biodiversity. Making peace with nature where nature and people thrive together, we need conservation 
or restoration through managing socio-ecological production landscapes and seascapes (SEPLS). 
MAVA-SGP Partnership aims to support civil society organizations and communities with approaches 
of social inclusiveness, gender equality, bottom-up action, livelihood security, and cultural conservation. 
A “technical culmination” between the grantees, refining their approaches as well as reflecting on future 
connections and partnerships where loss of biodiversity, invasive species and plastic pollution will be 
highlighted and management through landscape/seascape SEPLs approach and its financial sustainability 
via local initiatives and authorities will be pre-reviewed. The preliminary review will be completed with 
brief details of the six projects supported by the GEF/SGP.
Keywords: Sustainable Development Goals (SDG), Socio-ecologic Production Landscapes/Seascapes (SEPLs), 
MAVA-SGP Partnership, Mediterrenean
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Caulerpa cylindracea tropikal kökenli yabancı ve istilacı bir deniz algi olup, günümüzde 
Türkiye’nin tüm Akdeniz ve Ege kıyılarında dağılım göstermektedir. Ülkemizdeki varlığı neredeyse 30 
yıldır bilinmekle beraber, türün biyolojisi ve ekolojisi üzerindeki bilimsel çalışmalar yok denecek kadar 
azdır. Bu araştırmada, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarında dağılım gösteren dominant yabancı 
bitki türü olan C.cylindracea’nin hem güncel durumu tespit edilmiş, hem de ekosisteme etki düzeyinin 
anlaşılmasına yönelik biyoekolojik veriler elde edilmiştir. Bu amaçla Tabiat Parkını temsil edebilecek 
konumdaki toplam 6 araştırma istasyonunda (Çıplak Ada, Pınar Adası, Güneş Adası, Büyük Maden 
Adası, Alibey Adası ve Balık Adası), 0 – 10, 10 – 20 ve 20 – 30 m derinlik konturlarında bilimsel 
dalışlar gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı içerisinde mevsimsel araştırmalar yürütülmüş, 2022 yılında 
ise 2 dönem boyunca (ilkbahar ve sonbahar) izleme çalışmaları yapılmıştır. Gözlemler sonucunda 
istilacı C.cylindracea türünün tüm derinlik konturlarında mevcut olduğu, ancak biyokütle (g/m2) 
değerleri açısından 10 – 20 m aralığında diğer konturlara nazaran bir miktar daha yoğun bulunduğu 
saptanmıştır. En yüksek C.cylindracea biyokütlesi Pınar Adasında, en düşük biyokütle ise Balık 
Adasında gözlenmiştir. Mevsimlere göre değerlendirildiğinde söz konusu istilacı algin biyokütlesi 
ve stolon uzunluğu Sonbahar’da zirve yapmakta, ilkbaharda ise en düşük değerlere sahip olmaktadır. 
Sualtı gözlemleri, bölgedeki en önemli yerli bitki topluluğu olan deniz çayırlarının yıpranmamış olduğu 
sahalarda C.cylindracea’nin oldukça zayıf, tam aksine insan etkisinin yoğun olduğu ve deniz çayırlarının 
hasar aldığı sahalarda ise daha agresif popülasyonlar oluşturduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstilacı Yabancı Türler, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Caulerpa cylindracea, Türkiye 
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Caulerpa cylindracea is an invasive alien marine algae of tropical origin, and today it is distributed 
all over the Mediterranean and Aegean coasts of Türkiye. Although its existence in our country has been 
known for almost 30 years, scientific studies on the biology and ecology of the species are negligible. 
In this study, both the current status of C.cylindracea, which is the dominant invasive plant species 
distributed within the borders of Ayvalık Islands Nature Park, were determined and bioecological data 
were obtained to understand the level of impact on the ecosystem. For this purpose, scientific dives 
were carried out in a total of 6 research stations (Çıplak Ada, Pınar Adası, Güneş Adası, Büyük Maden 
Adası, Alibey Adası ve Balık Adası), which represent the Nature Park, at depths of 0-10, 10-20 and 
20-30 m. Seasonal surveys were carried out in 2021, and in 2022, monitoring studies were carried out 
for 2 periods (spring and autumn). As a result of the observations, it was determined that the invasive 
C.cylindracea was present in all depth contours, but it was found to be slightly more dense in the 10 – 
20 m range in terms of biomass (g/m2) values   compared to other contours. The highest C. cylindracea 
biomass was observed in Pınar Island, and the lowest biomass was observed in Balık Island. When 
evaluated according to the seasons, the invasive algae biomass and stolon length peak in autumn and 
have the lowest values   in spring. Underwater observations indicate that C. cylindracea forms rather weak 
populations in areas where the seagrass meadows, which is the most important native plant community 
in the region, are not worn, on the contrary, it forms more aggressive populations in areas where human 
influence is intense and seagrass is damaged.
Keywords: Invasive Alien Species, Ayvalık Islands Nature Park, Caulerpa cylindracea, Türkiye 
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ve Dağılımının Araştırılması
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Bu araştırmada, Türkiye kıyılarında kaydı ilk kez 1995 yılında yapılan ve egzotik bir tür olan 
Caulerpa denticulata’nın varlığını halen sürdürüp sürdürmediği ve dağılımını ne kadar genişlettiğinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Antalya Körfezi’nde Side ile Üçadalar arasında kalan bölgede 
32 istasyon belirlenmiş ve bu istasyonların 5-10-15-20 ve 30 m derinliklerine SCUBA dalışı yapılarak 
alg varlığı araştırılmıştır.

Yapılan bu araştırmada belirlenen 32 istasyonun 10’nunda alg varlığı tespit edilmiştir. Alg tespiti 
yapılan bütün istasyonlar körfez içinde Karpuzkaldıran ile Antalya Limanı arasında kalan bölgede yer 
almaktadır. Alg en doğuda Karpuzkaldıran bölgesinde (36°50›48.57»K; 30°47›15.77»D) ve en batıda da 
Antalya Limanı girişi bölgesinde (36°50›16.58»K; 30°37›12.10»D) tespit edilmiştir.

Araştırmamızda Caulerpa denticulata en sığ olarak Yat Limanı çıkışında 12 m’de bulunmuştur. 
Diğer istasyonlarda algin tespit edildiği en düşük derinlik 16-20 m arasında değişmiştir. Alg dağılımı, 
tespit edildiği sığ derinlik ile dalış sınır değerimiz olan 30-35 m arasında değişmiştir.

Kayalık bölgelerde Caulerpa denticulata’ya hiç rastlanmamış ancak sert dip yapısına sahip çakıllı 
siltli, siltli kumlu, kumlu çakıllı ve çakıllı alanlarda alge rastlanılmıştır. Caulerpa denticulata hareketli 
dip yapılarının bulunduğu alanlarda hiç tespit edilememiştir. Alg en dinamik olarak, çakıllı siltli ve siltli 
kumlu diplerde tespit edilmiştir. 

Yapılan bu çalışmada elde edilen bulgulara göre Caulerpa denticulata Antalya Körfezi’nde 
varlığını hala sürdürürken dağılımını körfez içinde doğuda Karpuzkaldıran plajı ve batıda da Antalya 
Liman ağzına kadar genişletmiştir. Alg’in tespiti yapıldığı bütün istasyonlarda deniz tabanını tamamen 
kaplamadığı gelişi güzel bir dağılım gösterdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Antalya Körfezi, Caulerpa denticulata, Dağılım, Varlığı
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In this study, it was aimed to investigate whether Caulerpa denticulata, an exotic species, which 
was first recorded in 1995 on the coasts of  Türkiye, continues to exist and how much it has expanded 
its distribution. For this purpose, 32 stations were determined in the region between Side and Üçadalar 
in the Gulf of Antalya and the presence of algae was investigated by scuba diving to 5-10-15-20 and 30 
m depths of these stations.

The presence of algae was detected in 10 of 32 stations determined in this study. All the stations 
where algae are detected are located in the area between Karpuzkaldıran and Antalya Port in the gulf. 
The algae was detected in the Karpuzkaldıran region in the east (36°50’48.57”N; 30°47’15.77”E) and in 
the westernmost part of the Antalya Harbor entrance area (36°50’16.58”N; 30°37’12.10”E).

In our research, Caulerpa denticulata was found shallowest at 12 m at the exit of the Marina. At 
other stations, the lowest depth at which algae was detected varied between 16-20 m. Algae distribution 
varied between the shallow depth at which it was detected and our diving limit value of 30-35 m.

Caulerpa denticulata has never been encountered in rocky areas, but algae have been encountered 
in gravelly silty, silty sandy, sandy pebbles and gravelly areas with hard bottom structure. Caulerpa 
denticulata has never been detected in areas where there are mobile bottom structures. Algae has been 
detected most dynamically on gravelly silty and silty sandy bottoms.

According to the findings obtained in this study, Caulerpa denticulata has expanded its distribution 
in the Gulf of Antalya to Karpuzkaldıran beach in the east and Antalya Harbor mouth in the west, while 
still existing in the Gulf of Antalya. It was observed that algae did not completely cover the sea floor in 
all stations where it was detected, and showed a random distribution.
Keywords: Gulf of Antalya, Caulerpa dentaculata, Distrubution, Presence
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Geçtiğimiz yüzyılda çok sayıda organizma, insan müdahalesiyle farklı ekosistemlere taşınmıştır. 
Avrupa ve Asya Kıtalarında toprakları bulunan ülkemize de yabancı türlerinin girişleri hızla artan bir 
şekilde devam etmektedir. Yabancı türlerin biyo-ekolojik özellikleri üzerine yapılan çalışmalar bu yoğun 
istilalar karşısında yetersiz kalmaktadır.

Akdeniz’in balık faunası antropojenik etkilerden dolayı son yıllarda oldukça etkilenmiştir. Habitat 
kaybı, iklim değişikliği, kirlilik, aşırı avcılık, yabancı türler ve hastalıklar balık stoklarını etkilemektedir. 
Yerli olmayan türlerin biyolojik istilaları doğal ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik için önde gelen 
tehditlerden birini teşkil eder. Son yıllarda Akdeniz’de yabancı balık türlerinin popülasyon artışı, doğal 
balık popülasyonlarının olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Yabancı balık türlerinin besin ve yer 
rekabeti ile hastalık ve patojen taşıma özellikleri ön sırada yer alan etkilerindendir. Parazit organizmalar 
balık türlerinin yaşam kalitesini düşürmekte, tüketici sağlığını etkilemekte ve ticari potansiyelini 
azaltmaktadır. 

Akdeniz balık stoklarının sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi, mevcut problemlerin tespitine 
yönelik gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bu çalışmalar arasında balık ve insan sağlığını 
doğrudan ilgilendiren parazit organizma enfeksiyonlarının tespiti öncelikli olarak belirlenmelidir. 
Akdeniz’de ekonomik öneme sahip türler üzerinde tespit edilmiş olan çok sayıda parazit organizma 
rapor edilmesine rağmen yabancı balık türlerinin parazitleri ile ilgili kısıtlı çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmada Akdeniz’in yabancı balık türlerinde tespit edilmiş olan parazit organizmalara ilişkin bilgiler 
sunulacak, parazitlerin etkileri belirtilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Nematoda, Cestoda, Helmint, İstilacı tür, Lesepsiyen göçmen tür
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In the past century, a large number of organisms have been transported to different ecosystems by 
human intervention. The ıntroductıon of non-native species into our country, which lies on both European 
and Asian continents, continues at an increasing rate. Studies on the bio-ecological characteristics of 
non-native species are insufficient in the face of these intense invasions.

The fish fauna of the Mediterranean has been greatly affected in recent years due to anthropogenic 
effects. Habitat loss, climate change, pollution, overfishing, alien species and diseases affect fish stocks. 
Biological invasions of non-native species pose one of the leading threats to natural ecosystems and 
biodiversity. The increase in the population of non-native fish species in the Mediterranean in recent 
years has caused the natural fish populations to be adversely affected. Competition for food and space, 
disease and pathogen-carrying characteristics of non-native fish species are among the leading effects. 
Parasitic organisms reduce the quality of life of fish species, affect consumer health and reduce their 
commercial potential.

Sustaining and developing Mediterranean fish stocks depend on scientific studies to be carried out 
to identify existing problems. Among these studies, the detection of parasitic organism infections that 
directly concern fish and human health should be determined as a priority. Although many parasitic 
organisms have been reported on species of economic importance in the Mediterranean, there are limited 
studies on parasites of non-native fish species. In this study, information on parasitic organisms detected 
in non-native fish species of the Mediterranean will be presented and the effects of parasites will be 
indicated.

Keywords: Nematoda, Cestoda, Helminths, Invasive species, Lessepsian migrant species
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Akdeniz, ekosistemi, sosyo-ekonomiyi ve insan sağlığını çeşitli şekillerde tehdit eden yabancı 
türlerin etkisi altındadır. Akdeniz’de bugüne kadar yapılan çalışmalardaki yabancı Sipuncula türlerine 
ait verilerin derlenmesi sonucunda, dört familya ’ya ait toplam sekiz sipunculid türü [Nephasoma (N.) 
eremita, Phascolion (P.) convestitum, P. (P.) caupo, Apionsoma (A.) misakianum, A. (A.) trichocephalus, 
Phascolosoma (P.) scolops, Aspidosiphon (A.) elegans ve A. (A.) mexicanus] rapor edilmiştir. Bölgede 
4 tür yerleşik, 2 tür rastlantısal ve 2 tür kriptojenik yabancı tür olarak sınıflandırılmıştır. Türkiye 
kıyılarında saptanan 4 yabancı sipunculid türü [A. (A.) misakianum, N. (N.) eremita, A. (A.) elegans ve 
A. (A.) mexicanus] Türkiye’nin Levantin ve Ege Denizi [N. (N.) eremita hariç] kıyılarından bildirilmiştir. 
Bu türlerden sadece A. (A.) elegans bölgede yerleşik yabancı türdür. N. (N.) eremita sadece yumuşak 
substratum, A. (A.) elegans ise sadece sert substratum içerisinde tespit edilmiştir. Aspidosiphon (A.) 
elegans biyoerozyona yol açan bir tür olduğundan, bu türün yüksek populasyon yoğunluğu kalkerli 
habitatlarda ciddi tehlikelere yol açabilir. Bu çalışmada saptanan yabancı sipunculid türlerinin dağılım 
ve ekolojik özellikleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sipuncula, yabancı, dağılım, Türkiye
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Alien Sipuncula Species Distributed on Turkish Coasts
*Şermin Açık1

*corresponding author: serminacik@yahoo.com
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The Mediterranean is under the influence of alien species that threaten the ecosystem, socio-
economy and human health in various ways. The compilation of data on alien Sipuncula species 
reported from the studies in the Mediterranean Sea to date, yields a total of eight sipunculid species 
[Nephasoma (N.) eremita, Phascolion (P.) convestitum, P. (P.) caupo, Apionsoma (A.) misakianum, 
A. (A.) trichocephalus, Phascolosoma (P.) scolops, Aspidosiphon (A.) elegans, and A. (A.) mexicanus] 
belonging to four families. Four species have become established in the area, while two species are 
classified as casual and two as cryptogenic. Four alien sipunculid species [A. (A.) misakianum, N. (N.) 
eremita, A. (A.) elegans and A. (A.) mexicanus] determined on Turkish coasts, have been reported from 
Levantine and Aegean coasts [N. (N.) eremita except] of  Türkiye. Among these species, A. (A.) elegans 
was a established alien species in the region. Nephasoma (N.) eremita occured only on soft substrata, 
while A. (A.) elegans only on hard substrata. Since A. (A.) elegans is a bioeroder species, the high 
population density of this species in the area may cause serious damage to the calcareous habitats. 
Distributional and ecological characteristics of the alien sipunculid species are given.

Keywords: Sipuncula, alien, distribution, Türkiye
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Yoksa Sona mı Yaklaşıyoruz? Diadema setosum
*Merve Karakuş
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Uzun dikenli denizkestanesi Diadema setosum Hint-Pasifik okyanusu kökenli zehirli bir tür olup 
Kızıldeniz’den Doğu Afrika, Japonya ve Avustralya’ya kadar geniş bir yayılıma sahiptir. Ülkemiz 
kıyılarında 2006 yılında Kaş’ ta ilk kaydı verilen türün Ege kıyılarına kadar popülasyonunu arttırarak 
yayıldığı bilinmektedir. Diadema setosum yaygın olarak resifler, sığ kayalık habitatlar, yarıklar ve 
ara sıra kumluk alanlarda, 1 ila 20 m derinliklerde ama çoğunlukla 1- 6m derinliklerde yaşamsal 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Kriptojenik tür olarak bilinmektedir. Yarıkların altında veya çıkıntılarda 
gündüzleri yoğun ışık altında saklanmaktadır. Tür farklı bölgelerde çevresel faktörlere bağlı olarak 
farklı üreme döngüleri göstermektedir. Diadema setosum diğer Diadema türleri gibi yoğun otlayıclar 
olarak bilinmektedir ve bentik topluluklara uyguladığı yüksek otlatma baskısı nedeniyle özellikle birçok 
habitatı çoraklığa dönüştürebilme, resifleri biyolojik olarak aşındırabilme gibi yıkıcı etkileri vardır. 
Birçok denizel istilacı türler gibi Diadema setosum türü için, yayılımını engellemeye yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. Avlanması, ekonomiye kazandırılması gibi eylem planları bu türün popülasyonunun 
artmasını engelleyebilmektedir. Ama bazen ekosistemde doğal olan ölümlerde türün belki de üzerinde 
oluşacak doğal bir bariyer olabilmektedir. Bu çalışma ile Gökova, Fethiye ve Kaş bölgelerinde yapılan 
tüplü dalışlar sonucu yapılan sualtı görsel kayıtlarda ölümlere ve avcı türler tarafından tüketimine 
rastlanılmıştır. Ölümlerin sebebinin hastalık kaynaklı olup olmadığı araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uzun dikenli deniz kestanesi, Diadema setosum, Doğal ölüm, Sualtı görsel kayıt. 
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Or We Are Coming to End? Diadema setosum
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The long-spined sea urchin Diadema setosum is a venomous species originated from the Indo-
Pacific Ocean and has a wide distribution from the Red Sea to East Africa, Japan and Australia. The 
species, which was first recorded in Kaş in 2006, is known to have spread to the Aegean coast by 
increasing its population. Diadema setosum commonly inhabits reefs, shallow rocky habitats, crevices 
and occasionally sandy areas, at depths of 1 to 20 m, but mostly at depths of 1-6 m. It is known as a 
cryptogenic species. It hides under crevices or on ledges under intense light during the day. The species 
shows different reproductive cycles in different regions depending on environmental factors. Diadema 
setosum, like other Diadema species, is known to be a dominant grazer and due to the high grazing 
pressure it exerts on benthic communities, it has devastating effects such as turning many habitats into 
wastelands and biologically eroding reefs. Like many marine invasive species, efforts should be made 
to prevent the spread of Diadema setosum. Action plans such as hunting and economizing can prevent 
the population of this species from increasing. However, sometimes natural mortality in the ecosystem 
may be a natural barrier for the species. In this study, deaths and consumption by predator species were 
observed in underwater visual records made as a result of scuba dives in Gökova, Fethiye and Kaş 
regions. It is being investigated whether the cause of the deaths is due to disease.

Keywords: Long-spined sea urchin, Diadema setosum, Natural mortality, Underwater visual recording.
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Aslan Balığı’nın Samandağ Kıyılarında Sualtı Sayım Metodu ile 
Tespit Edilen Dağılımı, Yoğunluğu, Bolluğu 

ve Ekolojik Etkileri
*Cemal Turan1
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1Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun, Turkiye

Türkiye’nin en güney uzantısı olan Samandağ kıyıları, istilacı yabancı türlerin (İYT) Türk 
Deniz Suları için genellikle ana giriş noktasıdır ve birçok İYT burada bir nevi adaptasyon ve çoğalma 
süreci geçirmekte ve Mersin ve Antalya sahillerini izleyerek diğer kıyılarımıza yayılmaktadırlar. 
İYT izleme ve veri sağlama çalışmaları, Samandağ’daki aslan balığı ve diğer İYT’lerin mevcut 
durumunun değerlendirilmesi, kontrolü ve eradikasyonu gibi İYT yönetim planlarının oluşturulması 
için önemlidir. “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin 
Değerlendirilmesi Projesi (MarIAS)” projesi kapsamında, Kuzeydoğu Akdeniz’de bulunan, Samandağ 
kıyılarında mevsimsel olarak aslan balığı yoğunluğu, bolluğu, dağılımı sualtı görsel sayım yöntemi 
kullanılarak yapılmış, ve ayrıca mide içerik analizi, gonad gelişimi, büyüme performansı ve ekolojik 
etkilerinin incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aslan balığı, Yoğunluk, Bolluk, Gonad gelişimi, Mide içeriği, Ekolojik etki
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Density, Abundance and Ecological Effects of Invasive Lionfish 
Determined By Underwater Visiual Census Method  

on Samandağ Coasts
*Cemal Turan1
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The coast of Samandağ, the southernmost part of  Türkiye, is the main entry point of invasive 
alien species (IAS) for Turkish marine waters, and many IAS are usually undergoing adaptation and 
proliferation processes here and then spreading to the other Turkish coastal waters by following the 
Mersin and Antalya coasts. IAS monitoring and data provision studies are important for the establishment 
of IAS management plans, such as determining the current status, stock assessment, control, and 
eradication of lionfish and other IAS in Samandag. Within the scope of the “ Addressing Invasive Alien 
Species Threats at Key Marine Biodiversity Areas (MarIAS)” Project, the density, abundance, and 
distribution of lionfish on the coasts of Samandağ, located in the northeastern Mediterranean, were 
seasonally monitored using underwater visual counting method, and also stomach content analysis, 
gonad development, growth performance and their ecological effects were evaluated.

Keywords: Lionfish, Density, Abundance, Gonad development, Stomach content, Ecological impact
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İstilacı Yabancı Türlerin Yönetimi için Biyogüvenlik Tedbirleri
*Gürel Türkmen1 
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İstilacı yabancı türler (İYT), doğal aralıkları dışındaki yerlere taşınan ve doğal biyoçeşitliliği, 
ekosistem hizmetlerini veya insan refahını olumsuz yönde etkileyen hayvanlar, bitkiler veya diğer 
organizmalardır. Deniz ve kıyı ortamlarında, İYT kara-tabanlı deniz kirliliği kaynakları, canlı deniz 
kaynaklarının aşırı kullanımı, deniz habitatlarının fiziksel olarak değiştirilmesi ve imhası yanı sıra 
dünya denizlerine yönelik en büyük dört tehditten biri olarak tanımlanmıştır. Küresel ticaret ve seyahat 
yoğunlaştıkça türler dünya çapında giderek artan bir oranda taşınmaktadır. Türlerin insanlar tarafından 
kendi doğal dağılım alanlarının dışında hareketi bu türlerin kendi alanları dışında yerleşmeleri ve 
istilacı hale gelme potansiyel riskini oluşturmaktadır. Gemiler tarafından taşınan balast suyu ve gövde 
üzerindeki biyolojik kirlilik İYT’in girişinde veya yer değiştirmesinde/yayılmasında rol oynayan 
birincil vektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Uygun maliyetli olmaya devam etmek ve su ürünleri 
üretimini artırmak için yerli olmayan türlerin tanıtılması, su ürünleri üretimindeki genişleme ve büyüme, 
İYT’in yayılmasına neden olmuştur. Rekreasyonel teknecilik, İYT’in hem ilk girişine hem de ikincil 
olarak yayılmalarına katkı sağlayan büyük ölçüde kontrolsüz bir vektörüdür. Akvaryum ticaretiyle 
ilişkili türlerin serbest bırakılması yerli olmayan sucul ve deniz organizmalarının girişinde önemli bir 
vektörü temsil etmektedir. Deniz dalışları ve ekipmanları deniz ortamlarında İYT’in girişi/taşınması ve 
yayılmasında bir vektör olarak rol oynayabilmektedir.

İYT’in önlemesi ve yönetimi ile ilgili 20’den fazla uluslararası anlaşma bulunmaktadır. Buna karşın 
denizel ve sucul ortamlarda bulunan İYT’in ele alınması konusundaki ilerlemeler karasal sistemlere 
göre önemli ölçüde geri kalmıştır. Biyogüvenlik, doğal ekosistemlerin, insan-doğa ilişkilerinin, ilgili 
endüstriler/sektörler (deniz taşımacılığı, deniz akuakültürü, rekreasyonel teknecilik, akvaryum, deniz 
dalışları) ve halk sağlığının bütünlüğünü korumak için İYT salgınlarının aktif olarak önlenmesi, 
azaltılması ve ortadan kaldırılmasıdır. Biyogüvenlik, belirli bir bölgeye yeni türlerin girmesini 
önlemeyi amaçlayan tüm faaliyetlerden oluşur, ancak hâlihazırda mevcut olan bir popülasyonu kontrol 
etme stratejisinin bir parçası da olabilir. Bu durumda, sınırlama (örneğin, yayılmaya karşı bariyerler 
kurarak yayılan türlerin sınırlandırılması) ve daha fazla yayılmanın önlenmesi amacıyla yoğunluğun 
azaltılması gibi uygulamaları içerebilir. Biyogüvenlik, istilacı türlerin etkisinin kontrol edilmesi veya 
sınırlandırılmasının ayrılmaz bir parçası olup, biyogüvenlik bilincini artırmak, dünyadaki biyolojik 
istilaların yönetiminde kilit eylem noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Biyogüvenlik 
düzenlemelerinin rutin olarak uygulanması, İYT, patojenler vb. yeni girişlerini en aza indirebilir. Bunun 
gerçekleşmesi için, bu düzenlemelerin devlet yönetiminden bireye kadar her düzeyde tutarlı bir şekilde 
uygulanması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İstilacı Yabancı Türler, Yönetim, Biyogüvenlik Tedbirleri
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Biosecurity Measures for Invasive Alien Species Management
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Invasive alien species (IAS) are animals, plants or other organisms that are introduced into places 
outside their natural range, negatively impacting native biodiversity, ecosystem services, or human well-
being. In marine and coastal environments, invasive species have been identified as one of the four greatest 
threats to the world’s oceans along with: land-based sources of marine pollution, over-exploitation of 
living marine resources, physical alteration and destruction of marine habitats. As global trade and travel 
intensify, species are transported around the globe at an ever increasing rate. The movement of species 
by humans outside of their natural ranges poses the potential risk of those species becoming established 
and invasive outside of their endemic range. The ballast water carried by ships and biofouling on the 
hull are recognized as one of the primary vectors involved in the introduction or translocation of IAS. To 
continue being cost-effective, the introduction of non-native species to enhance aquaculture production, 
the expansion and growth in aquaculture production has resulted in the spread of IAS. Recreational 
boating is a largely unregulated vector of IAS and contributes to both initial introduction and secondary 
spread. The release of species associated with the aquarium trade represents a significant vector for 
introductions of non-native aquatic and marine organisms. Marine diving and equipment can act as a 
vector for the introduction and spread of IAS in marine environments.

There are over 20 international agreements related to the prevention and management of IAS. 
However, in spite of this it is clear that progress in addressing IAS in marine and aquatic environments is 
uneven, and overall significantly lagging behind terrestrial systems. Biosecurity is the active prevention, 
mitigation, and eradication of IAS outbreaks to maintain the integrity of natural ecosystems, human-
nature relationships, relevant industries/sectors (marine shipping, marine aquaculture, recreational 
boating, aquarium, marine diving) and public health. Biosecurity consists of all activities aimed at 
preventing introductions of new species into a particular region, but may also be part of a strategy for 
controlling a population already present. In this latter case, it is classified under containment (limiting 
species spread e.g. by installing barriers to dispersal) and the prevention of further spread e.g. by taking 
measures to reduce dispersal rates such as density reduction. Biosecurity is an integral part of controlling 
or limiting the impact of invasive species enhancing biosecurity awareness is regarded as one of the key 
action points in the management of biological invasions in the world. Routine application of biosecurity 
regulations may minimize new introductions of IAS species, pathogens, etc. For this to happen, they 
must be applied consistently at all levels, from government to individual.
Keywords: Invasive Alien Species, Management, Biosecurity Measures
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2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Kaynaklar Kampüsü, İzmir, Türkiye

Akdeniz’e giriş yapan denizel istilacı türler yerel türler için çok büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu 
istilacı türlerin Akdeniz’e genelde Süveyş kanalında girdiği rapor edilse de, gemilerin balast suları ve 
gövdesine tutunma ile ve hatta akvaryumlar yoluyla taşınmanın mümkün olduğu dile getirilmektedir. 
Denizel istilacı türlerin yerel ekosistemlerimizden uzaklaştırılması oldukça güçtür. Bu nedenle, bu 
araştırmada denizel istilacı türlerin biyoteknolojik önemlerine dikkat çekilmektedir. Bu türlerin 
yok edilmesi yerine ülkemize katkı sağlayacak biyoteknolojik ürünlerin üretilmesi mümkündür. 
Bu çalışmada, istilacı deniz algi Caulerpa cylindracea ve istilacı balık türleri olan Pterois miles ve 
Lagocephalus sceleratus türlerinde biyoinformatik araçlarla saptanan tibbi öneme sahip olan biyoaktif 
peptidler mevcut literatür bilgisi ışığı altında derlenmiştir. Sonuç olarak, bu türlerde yer alan biyoaktif 
peptidlerin eldesi bu türlerin ekonomik açıdan kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: denizel istilacı türler, biyoinformatik, biyoaktif peptidler
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Marine invasive species entering the Mediterranean pose a great threat to local species. Although 
these invasive species are reported to have entered the Mediterranean mainly in the Suez Canal, it is stated 
that it is possible to be transported by ballast waters and hull of the ships and even through aquariums. It 
is very difficult to remove marine invasive species from our local ecosystems. Therefore, in this study, 
attention is drawn to the biotechnological importance of marine invasive species. Instead of eradication 
of these species, it is possible to produce biotechnological products that will contribute to our country. 
In this study, medically important bioactive peptides detected by bioinformatics tools in the invasive 
marine algae Caulerpa cylindracea and the invasive fish species Pterois volitans and Lagocephalus 
sceleratus were reviewed in the light of current literature. In conclusion, obtaining bioactive peptides 
from these species reveals the economic viability of these species.
Keywords: marine alien species, bioinformatics, bioactive peptides
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Amaç: Denizler farklı canlılara ev sahipliği yapmaktadır. Yaşamlarını sürdürebilmek için 
birbirlerine ihtiyaçları olan bu canlılar, vücutlarındaki bazı yapılar aracılığıyla kendilerini tehdit eden 
organizmalara karşı korurlar. Spor, eğlence veya meslek yoluyla denizdeki bu yaban hayat ile insanların 
teması, yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Sörfçüler, yüzücüler, kayıkçılar, dalgıçlar ve rekreasyonel veya 
profesyonel balıkçılar denizlerdeki canlılarla temasa tabidir. Dış etkenlere karşı bağışıklık sistemi gibi 
koruyucu mekanizmalar olsa bile, bazı deniz canlıları ile bilinçli veya istem dışı temas insan sağlığını 
olumsuz etkileyebilir. Bu konuda ülkemizdeki araştırmalar yeterli değildir. Bu bildiride Türk Deniz 
Araştırmaları Vakfının (TÜDAV) çalışmalarını (yayakarsa.org) izleyerek sağlık sorunları için başvuran 
olguları değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: 2018-2022 yılları arasında TÜDAV aracılığı ile telefonla bize ulaşan olgularla ilgili 
kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Özellikle kişilerin başvuru zamanları, başlıca yakınmaları ve 
klinik bulgular, ilk tedavi yaklaşımları ile ilgili veriler değerlendirildi.

Bulgular: Deniz canlısı ile temas sonrası yakınmaları başlayan ve bize ulaşan toplam 20 olguydu. 
Bireylerin yaşlarının ortalaması 35,6 (min. 10-maks. 65), cinsiyete göre dağılımı ise 14 erkek ve 6 
kadın olarak saptandı. Yaralanmaların yıl içinde aylara göre dağılımına bakıldığında, Haziran-Ağustos 
ayları arasında daha sık olduğu gözlendi. Yaralanmalardan sorumlu deniz canlıları sıklık sırasına göre, 
denizanası (n:10), aslan balığı (n:8), anemon (n:1) ve deniz kestanesi (n:1) izlemekteydi. Tedavide 
olgulardan birinde hastaneye yatış, diğerlerinde ise ayaktan tedavi ile ilk müdahaleleri gerçekleşmiştir. 
Başvurulardaki tedavilerde doğru yaklaşımların uygulanabilmesi için, gerektiği durumlarda Teletıp 
yöntemi ile destek verilmiştir.

Sonuç: İklim değişikliği istilacı deniz canlılarının artışından sorumlu tutulan önemli bir çevresel 
tehdittir. Şüphesiz çevre ve ekonomiye ilave olarak, insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Bir 
diğer önemli husus ise, uzun dönemde sağlık üzerine etkileri henüz yeterince çalışılamadığı için açıkça 
bilinmemektedir. Bu nedenle insan sağlığını ilgilendiren tehditlere karşı gerekli önlemlerin alınması 
gereklidir. Bunun için farklı bilim dallarının ortaklaşa çalışarak geliştirilecekleri stratejilere ivedilikle 
ihtiyaç vardır. 

Teşekkür: Prof. Dr. Bayram Öztürk’e tüm katkıları ve desteği için yürekten teşekkür ederim.
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 Introduction: Marine habitats serve as homes for different types of marine creatures. These 
creatures need other animals to survive. Moreover, they have strong defense systems against harmful 
organisms which threaten them by means of physical structures in their bodies. The contact of people 
with this wildlife in the sea, whether through sports, entertainment, or professional, is an integral part 
of life. It is commonly known that surfers, swimmers, boatmen, divers, and recreational or professional 
fishermen are subject to contact with marine animals in the sea. Even if there are protective mechanisms 
such as the immune system against injuries by external factors, contact with some marine animals can 
adversely affect human health. There are not sufficient scientific data regarding the health effects of 
alien species in  Türkiye. Here, we aimed to evaluate the cases who applied for health problems by 
following the studies (yayakarsa.org) of the Turkish Marine Research Foundation (TUDAV).

Method: The records of the cases who reached us by phone between 2018-2022 were retrospectively 
examined. In particular, data such as time of admission, main complaints and clinical findings, and 
initial treatment approaches of the individuals were evaluated.

Results: There were a total of 20 cases whose complaints started after contact with marine animals. 
The mean age of the individuals was 35.6 (min. 10-max. 65) and the distribution of gender was 14 males 
and 6 females. When the distribution times of injuries were examined, it was observed that accidents 
were frequently reported between June and August. The marine animals which were responsible for the 
injuries were as followed; jellyfish (n:10), lionfish (n:8), sea anemone (n:1), and sea urchin (n:1). The 
fact is, only one case was hospitalized, however, most of the patients were admitted at the outpatient 
clinics. To apply the right approaches in the treatment of the patient, medical support was provided with 
the Telemedicine method when it was required.

Conclusion: Climate change is a significant environmental threat that has been blamed for the 
rise of the population of invasive marine species. Undoubtedly, in addition to the environmental and 
economical challenges, it may also adversely affect human health. Another important point is that its 
long-term health effects are not yet known clearly, as they have not yet been studied sufficiently. For this 
reason, it is necessary to take the necessary precautions against threats to human health. Strategies that 
are urgently needed should be developed jointly by different disciplines of science.

Acknowledgments: I would like to thank Prof. Dr. Bayram Öztürk for all his contributions and support.
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Deniz ekosistemine daldırılan yapay yüzeyler fouling organizmalarca kaplanır. Bu olay deniz 
ekosistemleri için oldukça doğal bir olay olarak nitelendirilse de, deniz taşımacılığı için istenmeyen 
sonuçlar doğurur. Fouling organizmaların gemilerin sualtında kalan kısımlarına tutunması gemilerin 
yakıt sarfiyatının artışına, çevreye salınan CO2 miktarının artışına ve aynı zamanda manevra kapasitelerin 
azalmasına neden olur. En büyük istenmeyen sonuç ise denizel istilacı türlerin yeni ekosistemlere girişidir. 
Bu durum ekonomik açıdan en büyük hasar veren etkendir. Bu nedenle, istilacı türlerin gemilerin sualtında 
kalan kısımları ile taşınmasının önlenmesine yönelik en etkili çözüm antifouling boyalardır. Ülkemizde 
antifouling boyalar toksik içerikleri nedeniyle “zehirli boyalar” olarak bilinir. Bu boya tiplerinin bazıları 
fouling organizmaları etkin bir şekilde tutunmalarını engellerken, deniz ekosistemlerine ciddi zararlar 
verirler. Bu çalışmada, denizel kökenli istilacı organizmaların engellenmesine yönelik yasaklanmış, 
uygulamada olan ve yeni regülasyonların ışığı altında istenen antifouling boya tipleri ve denizel kökenli 
yayılımcı türlerin engellenmesine yönelik performansları açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: antifouling boya, biyosit, istilacı tür, fouling organizmalar
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Artificial surfaces immersed in the marine ecosystem are covered by fouling organisms. Although 
this event is considered a very well-known natural event for marine ecosystems, it has undesirable 
consequences for maritime transport. The attachment of fouling organisms to the ships’ hulls causes 
an increase in the fuel consumption of the ships, an increase in the amount of CO2 released into the 
environment and at the same time a decrease in the maneuvering capacities. The biggest undesirable 
result is the introduction of marine invasive species into new ecosystems. This is the most economically 
damaging factor. Therefore, antifouling paints are the most effective solution to prevent the transfer of 
invasive species with underwater parts of ships. In our country, antifouling paints are known as “toxic 
paints” due to their toxic contents. While some of these dye types prevent fouling organisms from 
attaching effectively, they cause serious damage to marine ecosystems. In this study, antifouling paint 
types that are prohibited, in practice and desired in the light of new regulations for the inhibition of 
marine invasive organisms and their performance in inhibiting marine invasive species are explained.
Keywords: antifouling paints, biocides, fouling organisms, alien invasive species
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MarIAS Projesi kapsamında İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı kıyı bölgesinde istilacı yabancı 
tür Rapana venosa’nın yerli midye türleri Mytilus galloprovincialis ve Mytilaster. lineatus popülasyonları 
üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla Eylül 2020’de İğneada Limanı’nın doğusunda, yaklaşık 50 
m2 yüzölçümüne sahip, yüzey derinliği 20 cm ile 2 m arasında değişen bir kaya çalışma alanı olarak 
belirlenmiştir. Belirlenen kaya çevresinde 2021 yılı içerisinde Haziran-Eylül ve Aralık, 2022 yılı 
içerisinde ise Nisan-Eylül aylarında ayda bir defa olmak üzere toplam on adet, her biri 1,5-2 saat süren 
SCUBA dalışlar gerçekleştirilmiştir. Kaya yüzeyi elle toplama ile R. venosa bireylerinden temizlenmiştir. 
Nisan 2022’de gerçekleştirilen saha çalışması sırasında incelenen kaya üzerinde M. galloprovincialis 
örneklemesi yapılmıştır. Haziran 2022 çalışmasından itibaren kaya üzerinde gelişen midye öbekleri 
görsel yöntemlerle takip edilmiştir. Ayrıca çalışılan kaya ve çevresinde bulunan dört farklı kayadan 
alınan M. lineatus örneklerinden 5 er gram tartılarak içerdikleri bireylerinin sayı, boyut ve ağırlıkları 
karşılaştırılmıştır.

Toplanan R. venosa birey sayılarının en yüksek olduğu aylar haziran ayları olmuştur. Takip 
eden aylarda bu sayıların giderek azaldığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, Nisan 2022’ye kadar 
yapılan çalışmalarda söz konusu kaya üzerinde yoğun M. lineatus öbeklerine rastlanırken, hiç M. 
galloprovincialis birey gözlenmemiş, kaya çevresinde ölü kavkıları bulunmamıştır. Nisan 2022 
çalışmasında alınan midye örneklerinde çalışılan kaya ile kontrol amaçlı örneklenen kayalar arasında 
büyük farklılık gözlemlenmiştir. M. galloprovincialis bireylerine sadece çalışılan kaya üzerinde 
rastlanılmıştır (>150 birey). Oluşan M. galloprovincialis topluluğuna zarar vermemek için sadece 20 
birey rastgele seçilerek örneklenmiştir. Bu örneklerin boy ortalaması 20,4 mm (boy aralığı 15,4-25,8 
mm), kuru ağırlık ortalaması ise 0,473 gr’dır (ağırlık aralığı 0,247-0,674 gr). 

Çalışılan kaya üzerinden alınan örneklerin 5 gramı içerisindeki M. lineatus birey sayısı 55, boy 
ortalaması 8,54 mm ve ağırlık ortalaması 0,090 gr olarak tespit edilmişken diğer kayalardan alınan 
örneklerdeki birey sayıları 152-379, boy ortalamaları 4,58-6,83 mm ve ağırlık ortalamaları ise 
0,013-0,033 gr arasında değiştiği gözlenmiştir. Haziran 2022 itibariyle kaya üzerinde gözlenen M. 
galloprovincialis birey sayısı hızlı bir şekilde azaldığı, Eylül 2022 çalışmasında sadece 3 bireyin canlı 
kaldığı tespit edilmiştir. M. lineatus popülasyonunun kaya üzerindeki örtücülüğü devam etmiştir. Ancak 
Eylül 2022 çalışmasında 5 gram örnek içindeki birey sayısı 82, boy ortalaması 7,83 mm ve ağırlık 
ortalaması 0,068 gr olarak ölçülmüştür.

Toplanan R. venosa birey sayılarının sürekli olarak azalması yapılan elle toplama işleminin 
popülasyon üzerinde etkili olduğunu düşündürmektedir. Çalışılan kaya üzerinden toplanan M. lineatus 
bireylerinin kavkı boyları bunların bir yaşından büyük olduklarını, çevre kayalardan kontrol amacıyla 
toplanan M. lineatus bireylerinin ise çoğunluğunun bir yaşından küçük bireyler olduklarını göstermektedir. 
Kış aylarında ortaya çıkan ve kayalık zemine tutunan M. galloprovincialis bireyleri ilkbahar ve yaz 
aylarında maruz kaldıkları yoğun R. venosa predasyonu sonucunda ortamdan uzaklaştırılmıştır. 
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Çalışma kapsamında düzenli olarak uygulanan ayda bir defa R. venosa toplama işlemi midye 
popülasyonları üzerindeki baskıyı azaltmış ancak doğal habitatın tam restorasyonu sağlayamamıştır. 
Yaz başında aşırı artış gösteren R. venosa popülasyonunu baskılayabilmek için toplama işleminin Nisan-
Eylül ayları arasında daha sık periyotlarda yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: İstilacı Yabancı Tür, Karadeniz, Rapana venosa, Mytilus galloprovincialis, Mytilaster 
lineatus, Türkiye
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In this study, the effect of invasive alien species Rapana venosa on the native mussel species Mytilus 
galloprovincialis and Mytilaster lineatus in the coastal area of   İğneada Floodplain Forests National Park 
was investigated within the scope of the MarIAS Project. In September 2020, a rock with a surface area 
of   approximately 50 m2 and a surface depth varying between 20 cm to 2 m was determined as the study 
area in the east of İğneada Harbor. A total of ten SCUBA dives, each lasting 1.5-2 hours, were carried 
out once a month in June-September and December in 2021, and in April-September in 2022. The rock 
surface was cleared off R. venosa individuals by hand collection. M. galloprovincialis was sampled on 
the investigated rock during the fieldwork carried out in April 2022. Since the June 2022 study, mussels’ 
clusters developing on the rock were monitored by visual methods. In addition, 5 grams of M. lineatus 
samples taken from the study rock, as well as from four different rocks around. The number, size and 
weights of the individuals they contained were compared.

The highest number of R. venosa individuals were collected in June. It was observed that these 
numbers gradually decreased in following months. In addition, in the studies carried out until April 
2022, dense M. lineatus clusters were found on the study rock, while no M. galloprovincialis individuals 
were observed, and also no dead shells were found around the rock. In the mussel samples collected 
in the April 2022 study, a large difference was observed between the R. venosa free rock and the rocks 
sampled for control purposes. M. galloprovincialis individuals were found only on the study rock 
(>150 individuals). In order not to harm the M. galloprovincialis population, only 20 individuals were 
randomly selected and sampled. The average length of these samples is 20.4 mm (range 15.4-25.8 mm), 
and the average dry weight is 0.473 g (weight range is 0.247-0.674 g).

In 5 grams of the M. lineatus samples taken from the study rock, the number of individuals was 
determined as 55, the average length was 8.54 mm and the average weight was 0.090 g, whereas the 
number of individuals of the species in the samples taken from other rocks was ranged from 152 to 379, 
the average length was ranged from 4.58 to 6.83 mm, and the average weight was ranged from 0.013 to 
0.033 gr. As of June 2022, it was observed that the number of M. galloprovincialis individuals on the 
rock decreased rapidly, and only 3 individuals found alive in the September 2022 study. The coverage of 
the M. lineatus population on the rock was the same as previous. However, the number of individuals in 
a 5 gram sample was found 82, the average length was 7.83 mm, and the average weight was 0.068 g.

The continuous decrease in the number of collected R. venosa individuals suggests that manual 
collection is effective on the population. The shell lengths of M. lineatus individuals collected from the 
study rock indicate that they are more than one year old, and the majority of M. lineatus individuals 
collected from the surrounding rocks for control purposes are individuals less than one year old. M. 
galloprovincialis individuals that appear during the winter months and cling to the rocky ground were 
eradicated as a result of the intense R. venosa predation in the spring and summer months.
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Once a month R. venosa collection, which is regularly applied within the scope of this study, 
reduced the pressure on mussel populations, but could not provide full restoration of the natural habitat. 
In order to suppress the R. venosa population, which increases excessively at the beginning of summer, 
collection should be done more frequently between April and September.
Keywords: Invasive alien species, Black Sea, Rapana venosa, Mytilus galloprovincialis, Mytilaster lineatus, 
Türkiye
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Karadeniz’de Deniz Salyangozunun (Rapana venosa Valenciennes, 
1846) 40 Yıllık Sürede Yayılımının, Avcılığının ve Deniz 

Ekosistemine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
*Osman Samsun1 

*Sorumlu yazar: osamsun@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-2746-7260
1Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Sinop Üniversitesi, Sinop, Türkiye 

Deniz Salyangozu (Rapana venosa Valenciennes, 1846) Karadeniz’de 1982 yılında ticari bir değer 
olarak ilk olarak fark edilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar geçen 40 yıllık süreçte gerçekleştirilen 
faaliyetler ve elde edilen sonuçlar bu makalede kamuoyunun ve bilim camiasının dikkatine sunulmaktadır. 
Denizel istilacı yabancı bir tür olduğu anlaşılmasına rağmen, deniz salyangozunun Karadeniz’in 
ülkemiz karasuları dahilindeki alanlarında ticari amaçlı olarak avcılığı halen yapılmaktadır. İşleme 
yöntemleri uygulanarak dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğünün getirdiği muhtelif yasak ve sınırlamalar ve bunların uygulamadaki, sahadaki durumu ile 
deniz ekosistemine olan olumsuz etkileri bu makalede ele alınmaktadır.

Deniz Salyangozu avcılığının ülkemizde başladığı yıllarda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğünde teknik eleman olarak bu konu ile de ilgilendim ve 40 yıl önceki mevcut duruma şahit 
oldum. Sonrasında Üniversitede uzun yıllar çalışma hayatımda bu konuda akademik çalışmalar yönetmiş 
ve bizzat sahadaki tüm faaliyetleri yerinde gözlemlemiş bir akademisyenim. Bu makalede denizel 
istilacı yabancı türlerin ülkemiz denizlerinde ekosisteme olan zararlarını önlemek ve aza indirmek için 
gerekli yasal önlemlerin etkinliğini ve uygulamadaki durumun tartışılması ve ilgililer de farkındalık 
oluşturulması amaç edinilmiştir. 

Ülkemizde Üniversiteler ve Tarım Orman Bakanlığının Araştırma Enstitüleri tarafından deniz 
salyangozu üzerinde çok farklı araştırmalar yapılmıştır. Halen de yapılmaya devam etmektedir. 
Bu araştırmalarda deniz salyangozunun et verimi ve besin içeriği bakımından özellikleri, büyüme 
parametreleri ve yayılımı incelenmiştir. Ayrıca avcılığında kullanılan av araçlarının dizayn ve 
modifikasyonu üzerine de araştırmalar yapılmıştır. 

 Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ve BlackSea4Fish projesinin desteğiyle Bulgaristan, 
Gürcistan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 5 ülkeden araştırıcılar eş zamanlı olarak deniz 
salyangozu popülasyonunun Karadeniz’deki dağılımı ve yaş kompozisyonu vs. konularında halen 
çalışmaktadırlar. Algarna ile deniz zeminini tarayarak avlanma yönteminin ekosisteme olan zararlarının 
belirlenmesi sonucu bu av aracı ile avcılığın yasaklanmasını isteyenler bulunmaktadır. Günümüzde 
algarna ve dalarak avcılık yöntemi ile avcılık faaliyetleri de halen devam etmektedir.

 Avcılıkta kullanılan av araç gereçleri ve diğer malzemelerin farklı bölgelerde kullanılması ile 
deniz salyangozu yumurtalarının taşınması sonucunda Karadeniz’in hemen hemen her bölgesine 
yayılmıştır. Midye ve istiridye ile beslenmesi, önemli sayıda ve etkin predatörlerinin olmaması nedeniyle 
Karadeniz’ de önemli bir yerleşim alanına sahip olmuştur. Özellikle kıyılarda, derinliği daha az olan 
deniz alanlarında yaşayan başta dip balıkları olmak üzere birçok ekonomik değeri olan balık türlerinin 
popülasyonlarının azalmasına neden olmuştur. 

40 yıllık süreçteki tecrübelerin ışığında, yasal olarak daha etkin tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
Ayrıca uygulamanın titizlikle kontrollerinin yapılması ile deniz salyangozunun ülkemiz karasularında 
yayılımı kontrol altına alınmalıdır. Bu konu Karadeniz’de deniz ekosisteminin doğal yapısının korunması 
ve sürdürülebilirliği bakımından çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Deniz Salyongozu, Karadeniz, Algarna, Sürdürülebilir Ekosistem, Yasal Kurallar
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Ağız yüksekliği 75 cm olan Deniz salyangozu algarnası Deniz salyongozu avcılık operasyonu (40 yıl önce)

Deniz salyongozu algarnasının yapısal özelliklerinin incelenmesi Salyongoz algarnasının farklı göz açıklığındaki ağları (40 yıl önce)

İlgili balıkçılarla konu hakkında götrüşmeler
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Rapa Whelk in the Black Sea (Rapana venosa Valenciennes, 1846) 
Its Spread, Hunting and Evaluation of Impacts on the Marine 

Ecosystem
*Osman Samsun1

*corresponding author: osamsun@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-2746-7260
1Faculty of Fisheries, Head of Fisheries Fishing Technology Department, Sinop University, Sinop, Türkiye

The Rapa Whelk (Rapana venosa Valenciennes, 1846) was first noticed in the Black Sea as a 
commercial value in 1982. The activities carried out and the results obtained in the 40-year period from 
this date to the present are presented to the attention of the public and the scientific community in this 
article. Although it is understood to be a marine invasive alien species, Rapa Whelk is still hunted for 
commercial purposes in the Black Sea areas within the territorial waters of our country. It is exported 
to many countries of the world by applying processing methods. Various prohibitions and restrictions 
brought by the General Directorate of Fisheries and Aquaculture and their situation in practice, on the 
field and their negative effects on the marine ecosystem are discussed in this article.

In the years when sea snail fishing started in our country, I was also interested in this subject as 
a technical staff in the General Directorate of Fisheries and Aquaculture and I witnessed the current 
situation 40 years ago. Afterwards, I am an academician who directed academic studies on this subject 
for many years in my working life at the University and personally observed all the activities in the field. 
In this article, it is aimed to discuss the effectiveness of the legal measures and the situation in practice 
in order to prevent and minimize the damage of marine invasive alien species to the ecosystem in our 
country’s seas, and to raise awareness among those concerned.

In our country, many different studies have been carried out on Rapa Whelk by Universities and 
Research Institutes of the Ministry of Agriculture and Forestry. It still continues to be done. In these 
studies, the characteristics, growth parameters and distribution of Rapa Whelk in terms of meat yield 
and nutrient content were investigated. In addition, research has been carried out on the design and 
modification of hunting gear used in hunting. 

With the support of the Mediterranean General Fisheries Commission (GFCM) and the 
BlackSea4Fish project, researchers from 5 countries, Bulgaria, Georgia, Romania, Türkiye and Ukraine, 
simultaneously analyzed the distribution and age composition of the Rapa Whelk population in the 
Black Sea, etc. they are still working on. There are those who want to ban hunting with this hunting tool 
as a result of determining the damage to the ecosystem by scanning the sea floor with Algarna. Today, 
hunting activities with algarna and diving methods still continue.

It has spread to almost every region of the Black Sea as a result of the use of hunting equipment 
and other materials used in hunting in different regions and the transportation of Rapa Whelk eggs. It has 
an important settlement area in the Black Sea due to the fact that it is fed with mussels and oysters and 
does not have a significant number of effective predators. It has led to a decrease in the populations of 
many economically valuable fish species, especially bottom fish, living in coastal areas with less depth. 

In the light of 40 years of experience, more effective measures should be taken legally. In addition, 
the spread of Rapa Whelk in our country’s territorial waters should be controlled by meticulous controls 
of the application. This issue is very important in terms of the preservation and sustainability of the 
natural structure of the marine ecosystem in the Black Sea
Keywords: Rapa Whelk, Black Sea, Dredging, Sustainable Ecosystem, Legal Rules
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Rapa Whelk dredging with a mouth height of 75 cm Rapa Whelk hunting operation (40 years ago)

Investigation of structural features of Rapa Whelk dredging Nets with different eye openings of Rapa Whelk dredging (40 
years ago)

Discussions with relevant fishermen on the subject
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İstilacı Deniz Salyangozu Rapana venosa (Valenciennes, 1846) için 
Yaş Belirlemede Yeni Yöntemler

*Nuri Başusta1, Kadir Seyhan2, Levent Bat3, Asiye Başusta1, Murat Dağtekin4, Umar Khan2

*Sorumlu yazar: nbasusta@hotmail.com
1Fırat Üniversitesi

2Karadeniz Teknik Üniversitesi
3Sinop Üniversitesi

4Trabzon Merkez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Yaş bilgisi denizel organizmaların stoklarının değerlendirilmelerinde önemli bir araçtır ve 
popülasyonların izlenmesine ve yönetilmesine katkıda bulunur. Genel olarak, gastropod popülasyonlarının 
yaşam öyküleri iyi bilinmediği için balıkçılık yönetimi zordur. Balıklar için yaş belirleme yöntemleri 
geliştirilmiş olsa da gastropodlar için bunu söylemek henüz mümkün değildir. Rapana venosa 
Karadeniz›deki denizel istilacı yabancı türlerden biridir. R. venosa türünün yaş belirleme yöntemleri 
son 30 yıldır eksik kalmış ve uygun tekniklerin olmaması nedeniyle çözülememiştir. Bu da türe ait 
yönetim model ve stratejilerinin oluşturulamamasına neden olmuştur. Bu çalışmada Karadeniz’deki 
R. venosa için geçerli yaş belirleme yöntemleri araştırılmıştır. Deniz salyangozları örnekleri Güney-
Doğu Karadeniz kıyılarından algarna ile yakalanmıştır. Toplanan örnekler soğuk muhafaza içerisinde 
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ekofizyoloji laboratuvarına getirilerek, türe ait kabuk boyu ve 
toplam ağırlık ölçümleri alınmıştır. Deniz salyangozunun yaşını belirlemede kabuk yüzeyindeki üreme 
işaretlerinden, kabuk merkezinden dikey kesim yaparak ve statolitten okuma olmak üzere üç farklı 
teknik uygulanmıştır. Statolitler deniz salyangozunun ayak kısmından çıkarılmış ve türlerin yaşı Leica 
mikroskop ve Leica (Las V4.8) görüntüleme sistemi ile tespit edilmiştir. Sonuçta deniz salyangozuna 
ait yaş verilerinin belirlenmesinde en gerçekçi yöntemlerin statolit ve dikey kesim yöntemleri olduğuna 
karar verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Rapana venosa, Deniz Salyangozu, Yaş Belirleme, Dikey Kesim, Statolit, Kabuk Yüzey 
Okuma
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Dikey Yöntemle Kesit Alma
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New Methods for Age Determination of the Invasive Veined Rapa 
Whelk Rapana venosa (Valenciennes, 1846)
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Age information is an important tool in the assessment of marine organism stocks and contributes 
to the monitoring and management of their populations. In general, fisheries management is difficult due 
to the lack of knowledge about the life histories of gastropod populations. Although age determination 
methods for fish have been developed, the same cannot be said for gastropods. Rapana venosa is one of 
the marine invasive alien species in the Black Sea. For the last 30 years, age determination methods for 
R. venosa have been insufficient and cannot be solved due to a lack of appropriate technology. This has 
resulted in a lack of species management models and strategies. In this study, valid age determination 
methods for R. venosa in the Black Sea were investigated. Veined rapa whelk specimens were caught by 
dredging from the South-East Black Sea coast. The collected samples were transported in cold storage 
to the Fisheries Faculty’s Ecophysiology laboratory at the University of Firat, where the total length 
of the shell and total weight of the species were measured. Three different techniques were applied 
to determine the age of the veined rapa whelk: spawning marks on the shell surface, vertical cutting 
method and reading from the statolith. Statoliths were removed from the foot of the veined rapa whelk, 
and the age of the species was determined with the Leica microscope and Leica (Las V4.8) imaging 
system. As a result, it was decided that the most realistic methods for determining the age data of the 
veined rapa whelks are statolith and vertical cutting methods.
Keywords: Rapana venosa, Veined Rapa Whelk, Age Determination, Vertical Cutting, Statolith, Shell Surface 
Reading
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Karadeniz’de İstilacı Deniz Salyangozu (Rapana venosa 
Valenciennes, 1846) İçin Muhtemel Bir Biyokontrol Türü
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İstilacı türlerle mücadelede yerel türlerin biyokontrol olarak kullanılması etkili ve ekosistemler için 
öngörülemez zararları olmayan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Biyokontrol türlerin kullanılarak 
istilacı türlerle mücadele yöntemi fiziksel ve kimyasal kökenli yöntemlere kıyasla daha başarılı ve daha 
az zararlı olduğu için ekosistem yöneticileri tarafından öncelikli olarak tercih edilir. Fakat bu yöntemin 
kullanılabilmesi için öncelikle doğru biyokontrol türün seçilmesi ve etkinliğinin doğru anlaşılması 
gerekmektedir. Bu da yönetim aşamasına geçmeden önce sağlam temellere oturtulmuş bilimsel altyapıyı 
gerektirmektedir. 

Global bir istilacı olan deniz salyangozu (Rapana venosa) yüksek predasyon başarısı sayesinde 
dünyanın farklı bölgelerinde pek çok bentik stoğun yıkıma uğramasına neden olmuştur. 1947 yılında 
Karadeniz’e ulaşan deniz salyangozu yüksek adaptasyon ve istila yeteneği sayesinde pek çok popülasyonu 
etkilemiştir. Özellikle, Karadeniz’de bulunan Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis) ve beyaz kum 
midyesi (Chamelea gallina) popülasyonlarının yıkıma uğramasına neden olmuştur. Yüksek beslenme, 
büyüme ve üreme gibi özelliklerinin yanında Karadeniz ekosisteminde avcısının olmayışı da bu türün 
bu bölgede yüksek etkinliğine neden olarak gösterilmiştir. Fakat, Karadeniz için yerel bir tür olan 
pavurya yengecinin (Eriphia verrucosa) istilacı deniz salyangozu üzerinden beslenip beslenemediği hep 
bir soru işareti olarak kalmıştır. Bu yüzden, pavurya yengecinin istilacı deniz salyangozu için etkili bir 
biyokontrol olarak kullanılıp kullanılamayacağının anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle, 3 farklı boy 
yengeç grubu ve 3 farklı boy deniz salyangozu grubunu içeren bir dizi laboratuvar çalışması yürütülmüş 
ve pavurya yengecinin deniz salyangozu için predasyon etkinliği araştırılmıştır. 

Çalışma neticesinde, her boy grubundan pavurya yengecinin deniz salyangozları üzerinden 
beslenebildiği fakat tüm yengeçlerin özellikle küçük deniz salyangozlarını tercih ettikleri anlaşılmıştır. 
Ayrıca, pavurya yengeçlerinin deniz salyangozları üzerinden beslenirken 3 farklı avcı davranışı gösterdikleri 
anlaşılmıştır. Bunlar: (1) deniz salyangozunun sadece operkulumu koparıldıktan sonra beslenme, (2) 
operkulumu kopardıktan sonra kabuğunun kenarını kırarak beslenme ve (3) tüm kabuğu parçalayarak 
beslenme şeklindedir. Çalışma sırasında pavurya yengecinin günlük olarak tükettiği deniz salyangozu 
miktarı da araştırılmış ve bu miktarın yengeçlerin büyüklükleri ile doğru orantılı olduğu anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak pavurya yengecinin Karadeniz ekosistemi için kuvvetli bir istilacı olan deniz 
salyangozu üzerinden beslenebildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, benzer beslenme davranışlarının hemen hemen 
tüm yengeçler tarafından gösterilmesi, pavurya yengeçlerinin doğal ortamlarında da deniz salyangozları 
üzerinden beslendiklerini göstermektedir. Bu durum, pavurya yengecinin Karadeniz ekosisteminde 
deniz salyangozu için muhtemel bir biyokontrol türü olduğunu ve ekosistem yöneticileri için ihtiyaç 
duyulan bazı bilimsel bilgileri ortaya koymuştur. Fakat unutulmamalıdır ki pavurya yengecinin deniz 
salyangozu için etkin bir biyokontrol tür olarak kullanılabilmesi amacıyla gerekli bilimsel bilginin elde 
edilmesi elzemdir. 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje numarası: 121Y030).
Anahtar Kelimeler: Biyokontrol, Eriphia verrucosa, İstilacı türler, Karadeniz, pavurya, Rapana venosa

DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ 
BİLİMSEL KONFERANSI



DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ
BİLİMSEL KONFERANSI

57
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Using native species as biocontrol species seems to be an efficient way with free of unpredictable 
influences and possible harms for the ecosystems. This technique including using native species as 
biocontrol species is frequently the first choice for the ecosystem managers against invasive species 
as this is a more efficient way to control the invasive species and has less harmful consequences for 
the ecosystems compared alternatives namely physical and chemical control techniques. Besides its 
advantages, high efficiency of this technique requires identification of the correct native species and 
effectivity of this native species as a control species for the targeted invasive species, which depends on 
gathering firm and strong scientific evidence. 

As a global invader, Rapa whelk (Rapana venosa) has caused great harms on benthic populations 
in many different localities of the world because of its high predation ability. The Rapa whelk has 
influenced many populations in the Black Sea due to its high adaptation and invasion abilities since 
its first introduction in 1947. It has specifically destroyed the populations of the Mediterranean mussel 
(Mytilus galloprovincialis) and the Venus clams (Chamelea gallina). Specific characteristics of the 
Rapa whelk including high rates of feeding, growth, and reproduction and as well as lacking an active 
predator have been hypothesized as the causes of being an efficient invader for the Black Sea ecosystem. 
However, it has been an old question to answer for the Black Sea ecosystem whether the native Warty 
crab (Eriphia verrucosa) is able to feed on the invasive Rapa whelk. Therefore, this study including 
three size classes of warty crab and three size classes of Rapa whelk was conducted to understand the 
predation efficiency of the warty crabs on the Rapa whelks. 

Results of this study indicated that warty crabs from all size classes were able to feed on the Rapa 
whelk and all crabs regardless of the size preferred the smaller individuals of the Rapa whelks as food. 
Further, during this study three different attacking behaviors by the crabs were observed, which are: 
(1) feeding on the Rapa whelk by only removing the operculum, (2) feeding on the Rapa whelk after 
removing the operculum and chipping the edge of the shell, and (3) feeding after the crushing the whole 
shell of the whelk. Daily feeding rate of the crabs on the whelks were further investigated during this 
study, which increased with the increase in the size of the crabs.

Consequently, it was determined that the warty crab could feed on the Rapa whelk that is a strong 
invader for the Black Sea ecosystem. Moreover, showing repetitively similar attacking behaviors by the 
crabs suggested that warty crabs predate on the Rapa whelk in their natural habitats, regularly. Findings 
of this study indicated the warty crab as a potential biocontrol species for the Rapa whelk and revealed 
some of the scientific evidence that are needed by the ecosystem managers. Yet, understanding the 
possibility of use of the warty crabs as an efficient biocontrol species for the Rapa whelk still requires 
further studies and deeper and stronger scientific evidence.

Acknowledgment: This study was supported by TUBİTAK (Project no: 121Y030).

Keywords: Biocontrol, Eriphia verrucosa, Invasive species, Rapana venosa, Black Sea, Warty Crab 
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İstilacı Türlerin Kontrolü için MarIAS Projesi  
Teşvik Programı
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MarIAS Projesi kapsamında, beş istilacı tür programa dahil edilmiştir: Deniz salyangozu Rapana 
venosa, gümüş benekli balon balığı Lagocephalus sceleratus, Atlantik denizyıldızı Asterias rubens, 
aslanbalığı Pterois miles ve su sümbülü Eichornia crassipes. Halihazırda deniz salyangozuna özel bir 
balıkçılığı olması ve gümüş yanaklı balon balığı için ise ulusal bir teşvik programının yürülükte bulunması 
nedeniyle teşvik programı tasarımının dışında tutulmuşlardır. Bu çalışma ilk olarak istilacı türlerin 
kontrolü için sunulan teşvik mekanizmaları hakkında küresel bir çalışma yürüttülmüş, birçok uzmana 
danışılmış ve ardından Marmara Denizi’nde Asterias rubens, Akdeniz’de Pterois miles ve Hatay’da 
Eichornia crassipes kontrolünde en iyi teşvik mekanizmalarını önermek için planlar oluşturulmuştur. 
Bu mekanizmalar çerçevesinde, her bir tür için en uygun teşvik mekanizmalarıyla kontrol etkinliklerinin 
yürütülmesi için etkinlikler planlanmakta ve yürütülmektedir. Yerelde gelir seviyesi düşük halka, ek 
gelir sağlanmasına yardımcı olmak üzere, bu türlerin ticarileştirilmesi planları uygulamak üzere deneme 
çalışmaları yürütülmektedir. 31 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Hatay’da aslanbalığı için derbi 
denemesi ve bunu takiben gastronomi festivali düzenlenmiştir. Derbi sırasında 30 aletli dalgıç, 302 
aslanbalığı yakalamış, yakalanan balıklarla dört farklı yemek hazırlanarak yerel mutfak kültürüne 
sunulmuştur. 75’den fazla katılımcı bu dört lezzetten “taco” ve “chevice”’yi ‘en lezzetli’ olarak 
seçmiş ve etkinlik ulusal haber kanallarında yayınlanmıştır. 2 Kasım 2022 tarihinde, kaplumbağaların 
yumurtlama alanı olan sahillerin bu istilacı sucul bitkiden sakınılmasının önemine dikkat çekmek üzere 
bir farkındalık çalışması kapsamında elle su sümbülü toplama etkinliği düzenlenmiştir. Bu çalışmalar; 
amfibik ot hasat makinesinin MarIAS projesinden teslimini takiben mekanik su sümbülü toplama 
etkinliği, Haziran 2023 tarihinde Fethiye’de, Amerika Aslanbalığı Üniversitesi’nden uluslararası 
danışmanlarla birlikte daha geniş kapsamlı bir aslanbalığı derbisi ve gastronomi etkinliği ve Marmara 
Adaları’nda 2023 baharında Atlantik deniz yıldızı toplama etkinliği yapılarak tamamlanacaktır. İstilacı 
türlerin süregelen kontrolünde, bu türlerin ticarileştirilmesi önerilmektedir, ticarileştirilme süregelen 
kontrolü kendi kendine finanse edebilecektir. Nihayetinde her üç tür için de ticarileştirilme fikirleri 
olarak ekonomik fizibilite çalışmaları, ilk ürün testleri ve eğitim atölyeleri planlanması gereklidir. 
Ticari uygulamalar arasında; aslanbalığı takıları, deniz yıldızlarından biyofarmasötik ürünler ve su 
sümbüllerinden briketler, kağıt ürünleri ve sepetler yer alabilir.
Anahtar Kelimeler: Yerli olmayan türler, YOT, Kontrol, Derbi, Ticarileştirme
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Under the MarIAS Project, five invasive species are within the programs scope: Rapa whelk 
Rapana venosa, silver-cheeked pufferfish Lagocephalus sceleratus, Atlantic seastar Asterias rubens, 
lionfish Pterois miles and water hyacinth Eichornia crassipes. Rapa whelk and silver-cheeked toadfish 
were excluded from control measure design since the former already has a dedicated fishery for it, 
and the latter currently has a national bounty program offered for it. This project first undertook a 
global study on incentive types offered for invasive species control, consulted with many experts, 
and then created plans to advise for the best incentive mechanisms for the control of Asterias rubens 
from Sea of Marmara, Pterois miles from the Mediterranean Sea and Eichornia crassipes from Hatay. 
Currently events are being planned and executed to conduct control events with the best suited incentive 
mechanisms for each species, and plans are underway to trial commercialization studies for these raw 
materials to help generate local income for local impoverished groups. On 31 October to 1 November 
2022, a trial lionfish derby and accompanying outreach and gastronomic festival was held in Hatay, 
removing 302 fish through 30 SCUBA divers; lionfish was prepared four different ways to introduce 
this fish into local cuisine, tacos and ceviche were the more popular dishes from the > 75 guests in 
attendance and was broadcast on national news channels to help spread the messages. On 2 November 
2022, an awareness and hand removal demonstration was help for Eichornia crassipes highlighting the 
importance of keeping the turtle nesting beaches free from this invasive weed. Future planned events 
to conclude this project include a mechanical water hyacinth removal demonstration after the amphibic 
weed harvester machine is delivered from the project, a larger lionfish derby/gastronomic event is being 
planned for Fethiye in June 2023, along with our international advisors from Lionfish University USA, 
and an Atlantic seastar removal derby in Marmara islands is planned in spring 2023. For ongoing control 
of invasive species, commercialization of the species is advised which could then self-fund ongoing 
control. As such, economic feasibility studies, initial product testing and training workshops are planned 
for commercial ideas for all three species. Commercial applications may include lionfish jewellery, bio-
pharmaceutical compounds from seastar and briquettes, paper products or baskets for water hyacinth.
Keywords: Non-indigenous species NIS, Control, Derby, Commercialization
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Endüstriyel Uygulamaları: Alternatif Deri Olarak Balon Balığı
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İklim değişikliğinin devam ettiği, çevre sorunlarının ve hammadde ihtiyacının her zamankinden daha 
büyük ve daha ciddi bir tehdit olduğu inkar edilemez. Kamunun doğaya ve sürdürülebilir malzemelere 
ve geliştirmeye olan ilgisi artmış, böylece hemen hemen tüm endüstrilerde çevre sorunları ve kurumsal 
sosyal sorumluluk bilinci artmıştır. Öncelikli bakış açısı sürdürülebilir malzeme kullanmak olsa da tüm 
üretim proses hatlarında ve müşteri sonrası dönemde çevreci yaklaşımlar oluşturmak da gereklidir. Moda 
ürünlerinin çevre dostu olmasını etkileyen tek unsur malzeme içeriği değildir; doğru malzemeyi doğru 
kullanım ve seçim son derece önemlidir. Doğru malzeme seçimi temelde geri dönüştürülmüş malzeme, 
sürdürülebilir elyaf, doğal boya kullanımı gibi temellerdir. Bununla birlikte yan ürün ve atık malzeme 
de olabilir. Dünyayı en çok kirleten moda endüstrisindeki küçük girişimlerin büyük olumlu etkileri 
olabilmektedir. Bu çalışma temel olarak hem ekosistem sorununun çözülmesine hem de moda sektörüne 
sürdürülebilir hammadde sağlanmasına yardımcı olacak yeni bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Literatürde iyi tanımlandığı gibi, balon balığı, dünya ekosistemindeki en tehlikeli istilacılardan biridir. 
Balon balığı, insan sağlığına çok zararlı olduğu kadar, balıkçılık ekipmanlarına ve diğer balık türlerine 
de zarar vermektedir. Hem ekolojiye hem de ekonomiye ciddi zararlar vermektedir. Bu tür sorunları 
çözmenin bilimsel bir yolu, istilacı türlerin popülasyonunu kontrol altında tutmaktır. Bu nedenle, 
balon balığı avcılığını çekici hale getirmemiz önemlidir. Bu da bu türün popülasyonunun orantısız 
şekilde büyüyemeyeceği anlamına gelmektedir. Balon balığı venom ve zehirinin ilaç endüstrisinde 
kullanımı ile ilgili son zamanlarda yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Bu uygulamalı çalışmasında, 
yeni bir tabaklama yöntemi ile atık balon balığı derisine ekonomik değer katmayı hedeflenmektedir. 
Bu doğal istilacı balığın katma değerli bir kaynağa dönüştürülmesi balıkçılar için cazibesini artıracak 
ve böylece bir ekolojik kontrol sistemi görevi görecektir. Farklı tabaklama sistemlerinin balon balığı 
derisi üzerindeki etkisi ve sürdürülebilir balon balığı derilerinin endüstriyel yeterliliği ve geliştirme 
olanakları araştırılmıştır. Fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ile deri yapıları mekanik, termal ve ses 
yutma özellikleri gibi çeşitli testlere tabi tutulmuştur. Geliştirilen balon balığı derileri ayrıca iyi bilinen 
egzotik deri türü, devekuşu ve en çok kullanılan geleneksel kuzu derisi ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Hammadde, Balon Balığı, Alternatif Deri, Tekstil Endüstrisi
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It cannot be denied that climate change is underway and environmental problems and the need 
for raw materials are an ever greater and more serious threat. Public interest in nature and sustainable 
materials and development has increased, thus awareness of environmental issues and corporate 
social responsibility has increased among almost all industries. Although the primary point of view is 
to use sustainable materials, it is also necessary to build environmentalist approaches all production 
process lines and post-customer period. Materials are not the only aspect affecting the environmental 
friendliness of fashion products; correct choices of materials are extremely crucial. The right material 
selection is basically using recycled material, sustainable fiber, natural dye, but it can be by-product. 
Small initiatives in the fashion industry, which pollutes the world the most, can have great positive 
effects. This study is mainly aimed at developing a novel approach to help in both solving the ecosystem 
problem and providing sustainable raw materials to fashion sector. As is well-described in the literature, 
the pufferfish (balloon fish) is the one of the most dangerous predators in Earth’s ecosystem. Pufferfish 
are very harmful to human health as well as damaging fishing equipment and other fish species. It 
causes serious damage to both ecology and the economy. One scientific way of solving such problems 
is to keep the population of the invasive species under control. It is therefore suggested that we should 
make the fishing of pufferfish attractive, which means the population of this species cannot grow out of 
proportion. There are recent researches on the use of pufferfish venom and poison in the pharmaceutical 
industry. In this research paper, we aim to add economic value to the wasted pufferfish skin with a 
novel tanning method. Converting this natural predator fish into a value-added resource will increase 
its attraction to fishermen, which will thus act as an ecological control system. The effect of different 
tanning systems on pufferfish skin and the development of sustainable pufferfish leathers (PFL) are 
investigated. With the identification of their physical properties, the skin structures were subjected to 
various tests such as mechanical, thermal and sound absorption properties. The developed PFL leathers 
were also compared with a well-known exotic leather, ostrich and the most- used type of traditional 
lambskin leather.
Keywords: Sustainability, Raw Materials, Pufferfish, Alternative Leather, Textile Industry
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Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Kızıldeniz ile Akdeniz’in birbirinden çok farklı olan ekosistemleri 
birleşmiş, bu durum iklim değişikliğinin de etkisi ile istilacı denizel türlerin, tüm Akdeniz Havzası 
gibi ülkemiz sularında artışını beraberinde getirmiştir. Küçük ölçekli balıkçılık; Gökova, Kaş-Kekova, 
Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde yaygın ve geleneksel olarak 
yapılmaktadır. Son yirmi yıl içerisinde stoklardaki ciddi miktarda azalma, önemli ölçüde yasadışı ve 
aşırı avcılığa bağlıyken, bu etkene son on yıl içerisinde artan yeni balıkların getirmiş olduğu rekabet ve 
yaşam alanlarını daraltma tehdidi de eklenmiştir. 

Kılkuyruk mercan (Nemipterus randalli), lokum balığı (Saurida undosquamis), beyaz-siyah 
sokar (Siganus rivulatus, S. luridus), paşa barbunu (Upeneus moluccensis), aslan balığı (Pterois miles), 
asker balığı (Sargocentrun rubrum), flüt balığı (Fistularia commersoni), çizgili barbun (Parupeneus 
forsskali) gibi balık türleri yenebilir yeni balık türlerinden olup, bu türlerin habitatlar ve özellikle de 
küçük ölçekli balıkçılık üzerinde yarattığı baskının azaltılabilmesi için bu türlere ekonomik değer 
kazandırmak veya değerini artırmak biyolojik istilalarla mücadelede potansiyel etkin bir yöntem olarak 
değerlendirilmektedir. 

Bu amaçla Akdeniz Koruma Derneği (AKD), 2015 yılından itibaren, yenebilir yeni balıkların 
tüketimine yönelik ilginin arttırılması için birçok çalışmayı hayata geçirmiştir. Gökova Körfezi’nde 
istilacı türlerden kılkuyruk mercana olan talebi ve dolayısıyla balıkçılık gelirlerini artırmak ve yerel 
habitatlar üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla Lezzetli İstilacılar Festivali düzenlenerek kılkuyruk 
mercanın tanıtımı yapılmış ve kısa bir süre sonunda türün satışı yerel balıkçıların 2016 yılında gelirlerinin 
%30’una yakın bir kısmını oluşturmuştur. AKD, Kaş Bölgesi’nde başta aslan balığı olmak üzere, bölgeye 
yerleşen istilacı türlerdeki artışla ilgili T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su ürünleri Araştırma, 
Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün 2018 yılında başladığı ve sürmekte olan “Balon ve Aslan 
Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması” projesine katkı 
sağlayabilmek için GEF/SGP kaynaklı Küçük Destek Programı Mavi Ekonomi çağrısından destek almış 
ve Kaş Bölgesi’nde Ocak 2020-Kasım 2021 tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Balıkçıların 
istilacı denizel türleri hedeflemesi ve bu türlere yönelik farkındalığın artırılması adına hazırlanan İstilacı 
Denizel Türler Tanıtım Kartları balıkçılarla paylaşılırken, bu projede bayrak tür olarak aslan balığı 
üzerine odaklanılmıştır. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve 
Kaş İlçesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün daha önce yaptıkları çalışmalarla birlikte 
özellikle aslan balığının restoranlar tarafından talep edilmeye başlandığı görülmüş, yeni restoranlarla da 
görüşülerek tanıtım çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında balıkçıların desteklenmesi ve restoranlara 
istilacı balık türlerinin tanıtımı amacıyla yüklü miktarda aslan balığı alımı yapılmıştır. Proje süresince, 
2020 ve 2021 yıllarında, Kaş’taki balıkçılardan temizlenmiş halde 508.245 kg aslan balığı satın alınarak, 
balıkçıya 21.660 TL kazanç sağlanmıştır. Genesis Trust Fund tarafından desteklenen ve 2021 Ağustos 
ayında başlanan bir diğer proje kapsamında ise Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-
KOOP) de dahil olmak üzere Bozburun’dan Kaş’a kadar 12 kooperatiften balıkçılarla görüşülmüştür. 
Bu görüşmelerde balıkçıların istilacı türlere ilişkin algıları, bu türleri neden ıskartaya ayırdıkları ve 
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bölgede tüketilip tüketilmediğine dair sorular sorulurken, aynı zamanda karşılığında para verilmesi 
halinde bu türleri hedefleyip hedeflemeyecekleri ve hedeflenmesi halinde yılda ortalama kaç kg-ton 
yakalayacakları hususunda tahminleri de sorulmuş, istilacı türlerin marketteki yeri ve satış fiyatları 
araştırılmıştır. UNDP-SGP ve Genesis Trust Fund tarafından desteklenen projeler kapsamında Gökova 
ve Kaş arasında yerleşik olanların yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde bulunan 50’nin 
üzerinde restoran ile söz konusu istilacı türlerin menülerine alınması konusunda iletişime geçilmiş 
ve algı araştırmasına yönelik anketler yapılmıştır. Yenebilir yabancı türlerin tanıtımı ve bu türleri 
restoranlarında servis eden şef ve işletmeleri görünür kılmak adına tanıtım filmleri çekilmiştir. Ağustos 
2020-2022 arasında dernek tarafından %97’si aslan balığı olmak üzere, 7,5 ton istilacı balık türü küçük 
ölçekli balıkçılardan satın alınarak, söz konusu türlerin hedeflenmesi teşvik edilmiştir. 

Aslan balığına olan talebin artması ve daha çok restoranda servis edilmesiyle birlikte Akdeniz 
Koruma Derneği verilerine göre, aslan balığının ortalama alış fiyatı Ağustos 2020’de 29,91 TL iken, 
Ağustos 2022’de 46,73 TL’ye çıkmıştır. 

Denizel ekosistemler üzerinde büyük baskısı bulunan istilacı türlerin, yenebilenleri üzerinde 
tüketim baskısı kurabilmek istilacı türlerle ilgili yapılan çalışmaların başında gelmektedir. Bu nedenle 
2015 yılından beri sürdürdüğümüz çalışmalar, bu türlerin izlenmesinin yanı sıra iletişim ve farkındalık 
artırma çalışmalarını da kapsamaktadır. Bu alanda yürütülen projelerin, gerçekleştirilen festival, seminer, 
tanıtıcı videolar gibi farkındalık çalışmalarının arttırılmasının istilacı türler üzerindeki baskıyı arttırarak 
yerel türler üzerindeki olumsuz etkilerin hafifletilmesi açısından önemli olduğu inancındayız.
Anahtar Kelimeler: Deniz Koruma Alanları, İstilacı balıklar, Akdeniz, Farkındalık
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After opening of the Suez Canal, the ecosystems of the Red Sea and the Mediterranean, were united, 
and this situation brought along the increase of invasive marine species with the effect of climate change 
in entire Mediterranean Basin, including our country. Small-scale fishing is widely and traditionally 
done in Gökova, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun Special Environmental Protection 
Areas. Significant decrease in fish stocks in the last two decades were due to illegal and overfishing, but 
now another factor added to this case; the competition brought by the increasing number of invasive fish 
in the last decade. 

Pintail coral (Nemipterus randalli), Turkish delight (Saurida undosquamis), rabbitfish (Siganus 
rivulatus, S. luridus), red mullet (Upeneus moluccensis), lionfish (Pterois miles), soldier fish 
(Sargocentrun rubrum), flute fish (Fistularia commersoni), striped red mullet (Parupeneus forsskali) 
are among the new edible fish species. Increasing the economic value of these species in order to reduce 
the pressure on the local species and on small-scale fisheries is an important way to combat biological 
invasions and considered as an effective method. 

For this purpose, Mediterranean Conservation Society (MCS) has carried out many studies since 
2015 to increase the awareness in the consumption of new edible fish species. In order to increase the 
demand for pintail coral, an invasive species, and thus reduce the pressure on local habitats, the Delicious 
Invasive Fish Festival was organized in Gökova Bay and promoted pintail coral. The sale of the species 
accounted for nearly 30% of local fishermen’s income increased in 2016 soon after the festival. 

Ministry of Agriculture and Forestry Mediterranean Fisheries Research, production and Training 
Institute is running a project entitled ‘BAYOMA’ aiming the Investigation of the Distribution and 
Mitigation Methods against Lionfish and Pufferfish since 2018 in Kaş. In order to contribute to the 
project, we started our studies by the support of GEF/SGP-sourced Small Support Program Blue 
Economy on January 2020 and completed on November 2021. This project focused on the lionfish as 
the flagship species. Invasive Marine Species Identity Cards, which were prepared to raise awareness 
about target invasive marine species, were shared with the fishermen in the region. It was seen that 
especially the lion fish began to be demanded by the restaurants with the works of the Ministry of 
Agriculture and Forestry Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute and Kaş 
Provincial Directorate of Fisheries and Aquaculture. Afterwards, more meetings and awareness studies 
were carried out with new restaurants and chefs. Within the scope of the project, a large amount of lion 
fish was purchased to support fishermen and to introduce invasive fish species to restaurants. During 
the project, in 2020 and 2021, 508,245 kg of lion fish were purchased from the fishermen in Kaş, 
providing the fishermen with a profit of 21,660 TL. Within the scope of another project supported by 
the Genesis Trust Fund which started in August 2021, fishermen from 12 cooperatives from Bozburun 
to Kaş, including the Central Union of Fisheries Cooperatives (SÜR-KOOP), were interviewed. In these 
interviews, the fishermen were asked about their perceptions of invasive species, why they discarded 
these species and whether they were consumed in the region. They were also asked whether they would 
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target these species if paid in return and how many kg-tons they would catch on average per year if 
targeted and should be their prices.

Within the scope of the projects funded by UNDP-SGP and Genesis Trust Fund, more than 50 
restaurants located between Bozburun and Kaş along with the restaurants in big cities such as Istanbul, 
Izmir, and Ankara were contacted to include these invasive species on their menus, and surveys were 
conducted for perception research. Promotional films were shot in order to promote edible non-native 
species and to increase the visibility of the chefs and restaurants that serve these species in their 
restaurants. Between August 2020 and 2022, 7.5 tons of invasive fish species, 97% of which are lionfish, 
were purchased from small-scale fisheries and they have been encouraged to target these species. As a 
result of these valorization and marketing efforts, the average purchase price of lionfish increased from 
29.91 TRY in August 2020 to 46.73 TL in August 2022 as te market started to emerge in a wider area. 

Establishing consumption pressure on edible invasive species that have great pressure on marine 
ecosystems is one of the leading studies on mitigating their effects on ecosystems. For this reason, we 
have been carrying out several projects since 2015, including communication and awareness-raising 
activities as well as monitoring of the species. We believe that increasing the number of the projects in 
that area whis targeted to increase awareness via festivals, seminars and promotional videos, is important 
in terms of mitigating the negative effects on local species.

Keywords: Marine Protected Areas, Invasive species, Mediterranean Sea, Awareness

THE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE IMPACTS OF  
THE MARINE INVASIVE SPECIES



DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ
BİLİMSEL KONFERANSI

DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ
BİLİMSEL KONFERANSI

68
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Balon balıkları yaygın olarak tropikal ve subtropikal deniz sularında bulunur ve Tetraodontidae 
familyasında tüm dünyada 28 cins ve yaklaşık 184 tür bulunmaktadır. Tetraodontidae familyası vücutlarında 
Tetrodotoksin adı verilen güçlü deniz paralitik toksin bulundurmasıyla ünlüdür. Bu nedenle Uzakdoğu 
ülkelerinde tüketilen birkaç cins dışında ticari değerleri yoktur. Türkiye denizlerinde dağılım gösteren 
Tetraodontidae familyasına ait 7 balon balığı türü bulunmaktadır. Bunlar, Lagocephalus lagocephalus, L. 
sceleratus, L. suezensis, L. guentheri, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus ve Tylerius 
spinosissimus’tur. Türkiye sularında bulunan bu türler istilacı yabancı tür olarak kabul edilmektedir. 
Denizel canlıların bünyesinde hali hazırda yüksek miktarda bulunan, kolajen, jelatin ve hidroksihepatit 
gibi doğal bileşikler ilaç ve biyomedikal uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle ekonomik 
değeri olamayan balon balığı türlerinin ilaç ve biyomedikal alanlarında kullanılması büyük önem 
taşımaktadır. Gelecekteki potansiyel balon balığı istilasından kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmak 
için alternatif yönetim eylemleri önemlidir. Bu nedenle, bu derleme balon balıklarının ekonomiye nasıl 
kazandırılabileceğine odaklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Balon balığı, Ekonomik potansiyel, Doğal kaynak, Tetraodontidae
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Economic Potential of Pufferfish for Different Sectors
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Pufferfishes are commonly found in tropical and subtropical marine waters and include 28 genera 
and approximately 184 species all over the world marine waters within the Tetraodontidae family. 
The Tetraodontidae family is famous for the occurrence of the powerful marine paralytic toxins in 
their body called Tetrodotoxin. For this reason, they have no commercial value except for a few types 
consumed in Eastern countries. In Turkish marine waters, pufferfish belonging to the Tetraodontidae 
family is represented by 7 species, Lagocephalus lagocephalus, L. sceleratus, L. suezensis, L. guentheri, 
Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus and Tylerius spinosissimus. They were reported 
as invasive alien species in Turkish Marine Waters. Marine species present a rich source of natural 
source compounds, such as collagen, gelatin, and hydroxyapatite, are the most abundant valuable 
products, which can be an alternative source for pharmaceutical and biomedical applications. Alternative 
management actions are important to mitigate the negative effects stemming from the potential future 
invasion of pufferfish. Therefore, this review focused on how pufferfish can be brought into the economy.
Keywords: Pufferfish species, Ecomomic potential, Natural source, Tetraondontidae
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Haline Gelebilir Mi?
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Karasularımıza son yıllarda giren Lesepsiyen bir tür olan, uzun dikenli denizkestanesi (Diadema 
setosum) her geçen gün popülasyonunu arttırmaktadır. Birçok ülkede denizkestaneleri ticari olarak 
değerlendirilmektedir. Ülkemizde ise ticari olarak daha çok Paracentrotus lividus türü olmak üzere ve 
Arbacia lixula türleri değerlendirilmektedir. İstilacı olarak tanımlanan uzun dikenli denizkestanesinin 
artan populasyonu bu türün ticari olarak değerlendirilme durumunu ön plana çıkartmaktadır. Bu çalışmada 
genellikle ihraç ürünü olarak değerlendirilen Paracentrotus lividus ve Arbacia lixula türlerinin yanı sıra 
istilacı bir tür olan Diadema setosum’un ticari değeri araştırılmıştır. Bu kapsamda SCUBA yöntemiyle 
dalış yapılarak; Antalya İli Kekova Bölgesi’nden türün örneklemesi yapılmıştır. Islak ağırlıklarıyla gonad 
ağırlıkları oranlanarak randımanları belirlenmiş ve diğer yerli türlerin randımanlarıyla karşılaştırılmıştır. 
Denizlerimizde bulanmayan bazı ticari denizkestanesi türlerine ait (Anthocidaris crassispina ve 
Salmacis sphaeroides) ortalama değerler sırasıyla % 7.6 ± 2.0 ve % 4.5 ± 1.8 olarak hesaplanmış ve yine 
aynı çalışma kapsamında Diadema setosum’un randımanı % 11.9 ± 2.5 olarak bildirilmiştir. Türkiye 
karasularındaki yerli türlerin ortalama randımanları % 8,97 ± 0,56 (Paracentrotus lividus) ve 6,91 ± 
0,84 (Arbacia lixula) olmasına rağmen istilacı olan Diadema setosum’un randımanı ortalama % 17,77 
± 6,73 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, yapılan ön çalışmalarımızda, karasularımızı istila eden ve 
hızla yayılan bu türün ticari değerinin çok yüksek olduğu ön görülmekle birlikte Diadema setosum 
türünün, bölgedeki varlığı ve ekolojik etkileri mutlaka çalışılması gerekmektedir. Ayrıca türün, avcılığı 
ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeler ile de ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diadema setosum, İstilacı Tür, Uzun Dikenli Denizkestanesi, Randıman
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The long-spined sea urchin (Diadema setosum), a Lessepsian species that has recently entered 
our territorial waters, is increasing its population day by day. Sea urchins are used commercially in 
many countries. In our country, mostly Paracentrotus lividus species and Arbacia lixula species are 
evaluated commercially. The increasing population of the long-spined sea urchin, which is defined as 
invasive, highlights the commercial use of this species. In this study, the commercial value of Diadema 
setosum, an invasive species, as well as Paracentrotus lividus and Arbacia lixula species, which are 
generally considered as export crops, were investigated. In this context, by diving with the SCUBA 
method; The species was sampled from Antalya Province Kekova Region. The yields were determined 
by proportioning the wet weights to the gonad weights and compared with the yields of other native 
species. The mean values   of some commercial sea urchin species (Anthocidaris crassispina and Salmacis 
sphaeroides) that are not found in our seas were calculated as 7.6 ± 2.0% and 4.5 ± 1.8%, respectively, 
and the yield of Diadema setosum was reported as 11.9 ± 2.5% in the same study. Although the average 
yields of native species in Turkish territorial waters are 8.97 ± 0.56 (Paracentrotus lividus) and 6.91 ± 
0.84 (Arbacia lixula), the average yield of Diadema setosum, which is invasive, was calculated as 17.77 
± 6.73. As a result, in our preliminary studies, it is predicted that the commercial value of this species, 
which invades our territorial waters and spreads rapidly, is very high, but the presence and ecological 
effects of Diadema setosum in the region must be studied. In addition, it is thought that the species will 
contribute to the country’s economy with the legal regulations to be made regarding its hunting
Keywords: Diadema setosum, Invasive Species, Long-Spined Sea Urchin, Yield
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Belli bir ekosistemin doğal faunasında yer almayan, farklı yollarla bir bölgeye dışarıdan gelen 
ve zaman içerisinde biyolojik çeşitliliği olumlu veya olumsuz etkileyerek ekosistemde baskın hale 
gelen yeni türler, istilacı yabancı türler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de 2022 yılı verilerine göre 
denizlerde 105 tür istilacı yabancı tür bulunmaktadır. Her yıl hükümetler tarafından istilacı yabancı 
türlerin dağılımını tespit etmek, önlemek ve yönetmek için programlar geliştirilmesine daha fazla kaynak 
ayrılmaktadır. Yerli balıklardan farklı olarak, istilacı yabancı türlerin hareket ve davranış modellerini 
anlamak daha zordur. Çünkü bu türlerin ekolojileri hakkında temel bilgiler, kolonileştirdikleri yeni 
ortamlarda genellikle eksiktir. Özellikle mekânsal ve zamansal hareket modellerini tanımlamak, istilacı 
yabancı türlerinin yayılmasını anlamak ve yönetmek için kritik bir bileşendir. Son yıllarda istilacı 
yabancı türlerin dağılımının belirlenmesinde, habitat tercihlerinin ve üreme-beslenme alanlarının 
tespit edilmesinde, yerel türler olan etkileşimin incelenmesinde ve istilacı yabancı türlerin kontrolünde 
kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesinde akustik telemetri yönteminin den yararlanılmaktadır. 
Akustik telemetri, sucul canlılara yerleştirilmiş vericilerden iletilen sinyallerin akustik alıcılar tarafından 
tespit edilme prensibine göre çalışan ve bir türün davranış modellerini ve yaşam alanının belirlenmesinde 
yaygın olarak kullanılan bir sucul izleme yöntemidir. Bu çalışmada istilacı yabancı türlerin kontrolünde 
akustik telemetri yönteminin ülkemizde nasıl kullanılabileceği diğer ülkelerden örneklerle birlikte 
tartışılmaktadır. Çalışma kapsamında başta aslan balığı ve balon balığı gibi türlerin izlenmesinde 
kullanılacak yöntem ve metodolojiler değerlendirilerek bir farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstilacı Yabancı Tür, İnvasive, Akustik Telemetri, Balıkçılık Yönetimi, Biyoçeşitlilik
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New species that are not included in the natural fauna of a particular ecosystem, come from 
outside to a region in different ways, and become dominant in the ecosystem by positively or negatively 
affecting biodiversity over time are defined as invasive alien species. According to 2022 data, there 
are 105 species of invasive alien species in the Turkish seas. Every year, governments have to devote 
more resources to detecting, preventing and managing the distribution of invasive alien species. Unlike 
native species, the movement patterns and home range of invasive alien species are more difficult to 
understand. Because, basic information about the ecology of these species is often lacking in the new 
environments they colonized. Particulary, identifying spatial and temporal patterns of movement is 
a critical component to understanding and managing the spread of invasive alien species. In recent 
years, acoustic telemetry has been used to determine the distribution of invasive alien species, habitat 
preferences and reproduction-feeding areas, to examine the interaction with local species and to evaluate 
the methods used in the control of invasive alien species. Acoustic telemetry is an aquatic monitoring 
method that works on the principle of detecting signals transmitted from transmitters placed on aquatic 
animals by acoustic receivers and is widely used to determine the movement patterns and home range 
of them. In this study, how the acoustic telemetry can be used in the control of invasive alien species in 
Türkiye is discussed with examples from other countries. Within the scope of the study, it is aimed to 
raise awareness about acoustic telemetry by evaluating the methods and methodologies to be used in 
monitoring lionfish and puffer fish species.
Keywords: Invasive Alien Species, Lessepsian Species, Acoustic telemetry, Fisheries Management
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Biyolojik istila bir türün herhangi bir şekilde, kendi ekosisteminden başka bir bölgeye taşınarak 
orada kontrol dışında çoğalması, bölgenin endemik canlılarının gelişimlerine zarar vermesi ve taşındıkları 
yeni ekosistemin dengesinin bozulmasıdır. Bu şekilde kasten yada tesadüfen taşınan yabancı türler doğal 
habitatları dışındaki yeni alanlara yerleştikten sonra, ekosistem üzerinde tehdit oluşturmaktadırlar. Bu 
yeni alanda yaşayan yerel türlerle rekabet eden yabancı türler üstün gelmeleri nedeniyle yeni çevrelerini 
tamamen istila edebilirler. Kara, hava ve deniz ekosistemlerinin hepsinde var olan bu riskin, deniz 
ekosistemlerinde meydana gelmesinin en önemli nedenlerinden biri gemilerdir. Gemiler vasıtasıyla 
yılda yaklaşık 12 milyar ton balast suyunun taşındığı bilinmektedir. Biyolojik kirlenme ve istilanın 
olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye; Avrupa, Asya, 
Kafkasya ve Ortadoğu ile olan eşsiz bağlantısı ve Afrika’ya komşu coğrafyasıyla kıtaların, ticaret ve 
enerji yollarının, kültürel etkileşimlerin kavşağında olan bir ülkedir. Bu konumu dolayısıyla, yalnızca 
kara ulaşım koridorları açısından değil, deniz ulaşım ağı açısından da kritik bir noktadadır ve önemli bir 
yere sahiptir. Denizcilik sektörü, diğer ulaştırma sektörlerine nazaran uluslararası ticari taşımacılıkta en 
büyük paya sahiptir. Dünyanın %71’i denizlerle kaplıdır ve tüm ülkelerin toplu bir şekilde bağlantısını 
sağlayan en önemli ulaşım yolu denizyolu taşımacılığıdır. 

Bu tebliğde, gemilerin balast suları yoluyla zararlı sucul organizmaların ve patojenlerin doğal 
habitatları dışına taşınması ve bunların olumsuz etkilerinin önlenmesine ilişkin faaliyetler ile konuya 
ilişkin bilgi ve teknolojiler incelenmiştir. Bunun yanı sıra, zararlı sucul organizmaların ve patojenlerin 
taşınmasından kaynaklanan çevre, insan sağlığı, mal ve kaynaklara yönelik risklerin önlenmesi, 
azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için küresel işbirliğine değinilerek, 14 Şubat 2004 tarihli 
‘Gemi Balast Sularının ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi’ açıklanmıştır. 
Sözleşmenin temel amacı gemilerde yapılacak balast suyu yönetimi uygulamaları ile (açıkta değişim 
veya arıtım) zararlı sucul organizmaların ve patojenlerin yeni deniz alanlarına taşınmasını önlemek, 
azaltmak ve nihai olarak yok etmektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi bazı koşullara bağlanmış ve bunun 
için uzun bir süre gerekmiştir. Çalışmamızda anılan Sözleşmede öngörülen koşulların nasıl sağlanacağı 
araştırılmıştır. Ayrıca balast suyu deşarj standartlarına ilişkin teknoloji geliştirme çalışmaları, liman 
devletinin kontrol mekanizması, balast suyu analizindeki belirsizlikler ve gecikmenin önemli nedenleri 
vurgulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Gemi Balast Suyu, İstilacı Yabancı Tür, Sediman Kontrolü
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The biological invasion is that a species is moved from its own ecosystem to another region and 
proliferates outside control, damaging the development of the endemic organisms of the region and the 
deterioration of the balance of the new ecosystem they move. In this way, alien species intentionally or 
unintentionally are settled in new areas other than natural habitats, they pose a threat to the ecosystem. 
Alien species rivaling the native species living in this new region can completely invade their new 
environment. This risk exists in all ecosystems (such as land, air and sea ecosystems). In addition, one of 
the most important reasons why this occurs in the sea ecosystem is ships. It is known that approximately 
12 billion tons of ballast water is transported annually through ships. Türkiye is one of the most affected 
countries with the negative effects of biological contamination and invasion. Türkiye; it is a country with 
a unique connection to Europe, Asia, the Caucasus and the Middle East. It is placed at the crossroads 
of continents, trade and energy routes, and cultural interactions. Therefore, this position is a critical 
point not only in terms of land transportation corridors, but also in terms of sea transportation network.  
Türkiye’s maritime sector has the largest proportion in international commercial transport compared to 
other transport sectors. 71% of the Earth is surrounded by the seas and the most important element that 
provides public transportation connection to all countries is maritime transport.

In this paper, the activities and information and technologies related to the subject were examined 
and the activities regarding the transportation of harmful aquatic organisms and pathogens through the 
natural habitats of the ships through ballast waters. In addition, global cooperation has been mentioned 
in order to prevent, reduce and completely eliminate the risks of environment, human health, goods 
and resources caused by the transport of harmful aquatic organisms and pathogens. In addition, the 
International Convention for the ‘Control and Management of Ships’ Ballast Waters and Sediments 
of 14 February 2004 was explained. The main purpose of the Convention is to prevent, reduce and 
ultimately destroy the transportation of harmful aquatic organisms and pathogens to new marine areas 
with ballast water management practices to be made on ships. The entry into force of the Convention 
has been attributed to some conditions and it was required for a long time. In this study, how to meet the 
conditions stipulated in the Convention. In addition, technology development studies for ballast water 
discharge standards, control mechanism of the port state, uncertainties in ballast water analysis and 
important reasons for delay were emphasized.
Keywords: Ships’ Ballast Water, Invasive Alien Species, Sediment Control
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Uluslararası ticaret, dünya çapında istilacı yabancı türlerin girişinde önemli bir faktördür. Devletlerin 
iç hukukları ile bu türlerle mücadele etmek için oluşturdukları mekanizmalar ülkeden ülkeye değişirken, 
birçok ülkede yetersiz de kalabilmektedir. Bu bildiride yazar, istilacı türlerinin yayılmasının önlenmesi 
için Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı ve içtihadından yararlanılabileceğini ve bu mekanizmaların etkin 
bir mücadele yöntemi teşkil edeceğini savunmaktadır.

Bildiri üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde istilacı yayılmacı türlerin yayılması ve çoğalmasını 
etkileyen uluslararası ticaret ve ilgili ekonomik faaliyetler açıklanacaktır. İkinci bölümde uluslararası 
ticaret hukuku (özel olarak Dünya Ticaret Örgütü Hukuku) ve uluslararası çevre hukuku arasındaki 
ilişki genel olarak ortaya koyulacaktır. Çevrenin korunmasında uluslararası ticaret hukukunun rolü 
irdelenecektir. Üçüncü bölümde DTÖ çerçevesinde akdedilmiş andlaşmalarınn ve bazı mahkeme 
kararlarının istilacı yabancı türlerle mücadelede birer araç olarak, devletlere nasıl yardımcı olabileceği 
ayrıntılı olarak izah edilecektir. Bunu yapmak için Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşması, Sağlık 
ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Andlaşma, Ticarette Teknik Engeller Andlaşması 
gibi andlaşmalardan istilacı türlerin yayılmasını önlemek için hangi şekillerde yararlanılabileceği ortaya 
koyulacaktır. Ayrıca bu doğrultuda DTÖ nezdindeki uyuşmazlık çözüm mekanizmasında görülen Ton 
Balığı- Yunus II davası, Biotech Davası, Hormones Davası gibi davalar incelenerek, bu konudaki yargı 
kararlarının ne doğrultuda olduğu açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İstilacı Yabancı Türler, Uluslararası Çevre Hukuku, Dünya Ticaret Örgütü
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International trade is an important factor in the spread of invasive alien species around the world. 
While the mechanisms established by the states to combat these species vary from country to country, 
they may also be insufficient in many countries. In this paper, the author argues that World Trade 
Organization legislation and jurisprudence can be used to prevent the spread of invasive species and that 
these mechanisms will constitute an effective method of struggle.

The paper consists of three parts. In the first part, international trade and related economic activities 
that affect the spread and reproduction of invasive species will be explained. In the second part, the 
relationship between international commercial law (especially World Trade Organization Law) and 
international environmental law will be presented in general. The role of international trade law in 
environmental protection will be examined. In the third chapter, it will be explained in detail how the 
treaties concluded within the framework of the WTO and some court decisions can help the states as a 
tool in the fight against invasive alien species. To do this, the ways in which treaties such as the General 
Treaty on Tariffs and Trade, the Treaty on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 
the Treaty on Technical Barriers to Trade can be used to prevent the spread of invasive species will be 
revealed. In addition, cases such as the Tuna-Dolphin II case, the Biotech Case, the Hormones Case, 
which are seen in the dispute resolution mechanism before the WTO, will be examined and the direction 
of the judicial decisions on this issue will be explained.

Keywords: Invasive Alien Species, International Environmental Law, World Trade Organization
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“Ekolojik denge”, ilk önce insan ile doğanın birbiriyle mücadelesi olarak algılanabilmektedir. 
İnsan evladı bu mücadelenin amansız olduğunu tam olarak kavradığında ise mücadeleden vazgeçip 
doğayla birlikte yaşamanı “denge” içerisinde yürütebilme çabası içine girecektir. Aksi haldeki durum 
ise insanın hükmetme arzusu ve meydana gelen tahribat sonucu doğanın yok edilmesiyle karşı karşıya 
kalınacaktır. Karşı karşıya kalınan bu durum da özellikle iklim değişikliğinin de artmasının ardından 
geri dönüşü zor ve hatta olmayan sonuçlar doğuracaktır. Bu sonuçların gerçekleşeceği alanlardan birisini 
denizel biyoçeşitlilik oluşturmaktadır. Denizel popülasyonlarının korunması ve istilacı yabancı türlerin 
engellenmesi dengeli, verimli ve sönümsüz bir ekosistemin sağlanabilmesi açısından çok önemlidir. 

Dengeli, verimli ve sönümsüz bir ekosistemin sağlanabilmesi için deniz canlılarının bir nevi kendi 
evinde rahat, sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamını devam ettirmesi gereklidir. Bir canlının yaşadığı 
ekosistem nerede olursa olsun doğup büyümeli, beslenmeli, döllenmeli, türünün devamını sağlamalı, 
yani çoğalmalı, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeli, baş edemeyeceği ve doğal yaşam döngüsü 
dışındaki olumsuz etkenlerden uzak olmalıdır. Ancak günümüzde yaşanan iklim değişikliği ve buna 
sebebiyette ilk sıralarda yer alan insan faktörünün etkisiyle bu rahat, sağlıklı ve güvenli ortamın 
sağlandığını ve ilerde de sağlanabileceğini söylememiz mümkün değildir. Öyle ki denizel istilacı 
yabancı türlerin, deniz ekosistemlerini değiştirdiğini ve denizel biyoçeşitliliğin kaybına neden olduğunu 
söyleyebiliriz. İşte bu nedenlerden dolayı ekolojik dengenin bozulmasındaki artışı ve bunun iklim 
hukukundaki boyutunu tartışırken, bunlarla ilgili çeşitli çözüm önerilerini de beraberinde getirmeliyiz. 
Bunun için de öncelikle ekolojik dengede istilacı türlerin etkisinin ve iklim değişikliğinin hukuki 
boyuttaki yerini tam olarak kavramalıyız. 

Çalışmamızın kapsamını; iklim değişikliğinin ekolojik dengeye ve denizel biyoçeşitliliğe etkisinin 
incelenmesi, istilacı yabancı türlerin ortaya çıkmasındaki sebeplerin ve bu hususların ulusal ve 
uluslararası hukuki çerçevesi ele alınarak, öneri sunulması oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: Deniz Biyoçeşitliliği, Ekolojik Denge, İklim Değişikliği, İstilacı Türler, Milletlerarası Özel 
Hukuk

DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ 
BİLİMSEL KONFERANSI



DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ
BİLİMSEL KONFERANSI

79

Understanding The Impact of Invasive Species on The Ecological 
Balance in Climate Law

*Özge Demirdelen1, Tuğçe Demirdelen2

*corresponding author: ozgedemirdelen@cag.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9046-5124
1Çağ University Law Faculty, Private International Law

2Adana Alparslan Türkeş University of Science and Technology, Electrical-Electronics Engineering

“Ecological balance” can first be perceived as the struggle between human and nature. When the 
human being fully understands that this struggle is relentless, he will give up the struggle and try to 
live with nature in “balance”. Otherwise, it will be faced with the destruction of nature as a result of the 
human desire to dominate and the destruction that has occurred. This situation will have consequences 
that are difficult and even irreversible, especially after the increase in climate change. One of the areas 
where these results will be realized is marine biodiversity. The protection of marine populations and the 
prevention of invasive alien species are very important in order to maintain a balanced, productive and 
indestructible ecosystem.

In order to provide a balanced, efficient and undying ecosystem, sea creatures must continue to 
live comfortably, healthily and safely in their own home. No matter where the ecosystem in which a 
living thing lives, it must be born and grow, be fed, fertilized, ensure the continuation of its species, that 
is, it must reproduce, maintain its vital activities, and be away from negative factors outside the natural 
life cycle. However, it is not possible to say that this comfortable, healthy and safe environment has 
been provided and will be provided in the future, due to the climate change experienced today and the 
human factor leading to it. So much so that we can say that marine invasive alien species change marine 
ecosystems and cause loss of marine biodiversity. For these reasons, while discussing the increase in 
the deterioration of the ecological balance and the extent of this in climate law, we should bring along 
various solutions for them. For this, first of all, we must fully understand the effect of invasive species 
in the ecological balance and the place of climate change in the legal dimension.

The scope of our work; Examination of the effects of climate change on ecological balance and 
marine biodiversity, the reasons for the emergence of invasive alien species and the national and 
international legal framework of these issues will constitute a proposal.
Keywords: Marine Biodiversity, Ecological Balance, Climate Change, Invasive Species, Private International 
Law
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“Okyanus okuryazarlığı”, deniz ve okyanusların mevcut durumu hakkında kamu bilincini artırmakla 
birlikte denizlerimizi nasıl etkilediğimiz ve değişiminden nasıl etkilendiğimiz üzerine bilinçlendirme 
yaparak denizlerimizin sürdürülebilirliğini teşvik eden davranış ve eylemlere dönüştürmek için 
yaklaşımlar ve yöntemler oluşturmayı kapsar. Okyanus-iklim bağı genelinde politika geliştirmede 
okyanus okuryazarlığının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, okyanus okuryazarlığı ile iklimle ilgili 
davranışlar arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır.

Sağlıklı bir deniz ve okyanus ekosistemi, gezegenimizin temel taşıdır fakat bugün ne yazık ki 
denizel ekosistemler çok farklı tehlikeler altındadır. Denizlerin iyi yönetimi, deniz çevresinin bilimsel 
olarak doğru anlaşılması ile mümkün olabilir. Denizel konularla ilgili toplumların ilgisizlik ve bilgisizliği 
ve günümüzde de iklim değişikliği nedeniyle artan tehditler, deniz yaşamını eşi görülmemiş bir şekilde 
risk altında bırakmaktadır. Aşırı avlanma, kayıt dışı ve yasadışı balıkçılık, istilacı yabancı türler, kirlilik, 
nesli tükenmekte olan türlerin avcılığı ve diğer birçok antropojenik etki denizlerimize zarar vermekte; 
gıda güvenliğini ve kıyı topluluklarını tehdit etmektedir.

Son raporlar, başarılı deniz ve kıyı yönetimi için ilgili konuların multidisipliner ve bütünleşik olarak 
ele alınmasının önemini vurgulamaktadır. Ancak, denizel ortam hakkında bilgi toplamanın zorlukları 
aşikardır. Vatandaş bilimi (VB) veya halk temelli/tabanlı bilimdeki son gelişmeler, etkili toplumsal 
katılımın sağlanmasıyla denizlerle ilgili veri akışının çok hızla elde edilebildiğini, hatta bilimsel bilginin 
sağlamasını yapabilecek duruma gelindiğini göstermektedir. Artan sorunların çözümünde ihtiyaç 
duyulan iyi bir yönetim planı için bilimsel bilginin kapasitesini ve ulaşım hızını arttırmak; kolektif 
bir bilinç yaratarak toplumun her kesiminin bu kapsamda bilinçli olarak katkı koymasını sağlamak 
önemlidir.

Toplumun deniz okuryazarlığının gelişimde bilim insanları ile halkın buluşma noktalarını 
yaratmak, toplumun güvenilir bilimsel gözlemler yapabilmesini sağlayacak temel bilgiyi aktarabilmek 
ve bu konularda toplumsal dayanışmayı arttırabilmek için Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) 
25 yıldır faaliyet göstermektedir. TÜDAV bugüne kadar gerçekleştirdiği her projede, bilimsel çıktıların 
yanında toplumsal sorumluluk ve bilinçlendirme çalışmalarına çok önem vermiştir. TÜDAV tarafından 
basılan yetmişin üzerinde yayın içerisinde özellikle yabancı türleri konu alan kitapların yanısıra her bir 
denizimiz için farklı disiplinlerden güncel bilimsel verileri içeren kitaplarda da yabancı türler ile ilgili 
çalışmalar ayrıntılı olarak yer almaktadır. TUDAV tarafından hazırlanan denizel türlerin tanınması ve 
kilit özelliklerinin anlaşılmasına yönelik vatandaş bilimine katkı veren kitap, kitapçık, video, poster 
ve broşürlerle de, ülkemizde bulunan yabancı türler tanıtılarak geniş kitlelere ulaşılmıştır. Bu iletişim 
ve farkındalık çalışmaları sonucunda vakfımıza yabancı türler ve dağılımlarına ilişkin birçok ihbar 
ulaşmaktadır.

Aynı amaçlarla, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Uluslararası Okyanus Enstitüsü (IOI-
International Ocean Institute) tarafından ortaklaşa olarak “Türkiye’de Denizel Ekosistemin Korunması 
ve Sürdürülebilirliği için Deniz Okuryazarlığı Kursu” düzenlenmektedir. İlki, 4 Nisan- 16 Mayıs 2022 
tarihleri arasında her biri 2 saatlik 12 oturumda gerçekleştirilen çevrimiçi kursa toplam 383 geçerli/
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gerçek kişi başvurusu gerçekleşmiş ve 40 kişinin katılımı onaylanmıştır. Kursiyerlerin seçiminde cinsiyet 
ve bölgesel eşitlik gözetilerek, farklı iş alanları ve kurum temsilcilerinin katılımı önemsenmektedir. 
Katılımcıların üniversite mezunları, son sınıf öğrencileri, yerel yönetimlerde, bakanlıklar ve bağlı 
dairelerde görev yapan yetkililer, politika yapıcılar, eğitimciler ve medya temsilcilerinden oluştuğu 
kursta, 15 farklı uzman deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilirlik alanında yeni ve ortaya 
çıkan konuları, sunumlar, tartışmalar, okumalar, videolar ve diğer etkileşim araçlarından yararlanarak 
katılımcılarla paylaşmaktadır.

Kursun “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” oturumunda da denizlerimizdeki yabancı istilacı türler 
ayrıntılı olarak anlatılmış, 50’ye yakın yabancı tür hakkında bilgi verilerek, neden oldukları ekolojik, 
ekonomik ve halk sağlığı problemlerine değinilmiştir. Her oturum sonunda kursiyerler konu ile ilgili 
soruları ve tüm oturumlar sonunda da değerlendirme anketlerini yanıtlamışlardır. Kursiyerlerin %92’si 
kursu, tüm beklentilerini karşılayacak düzeyde ilginç bulduklarını ifade etmiştir. Kursiyerler eğitimin 
özellikle; deniz ve kıyı yönetişimi ile ilgili temel konular hakkındaki bilgi ve anlayışlarını güncelleme; 
yeni fikir veya bakış açıları kazanma; ülkemizin her yerinden deneyim ve iyi uygulamaları paylaşma; 
ve en önemlisi kurs katılımcı ve konuşmacıları ile ağ oluşturma bakımından kendileri için çok faydalı 
olduğunu belirtmişlerdir. “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” oturumunu tüm katılımcılar “çok faydalı 
ve ilginçti” şeklinde değerlendirmiş; sonraki kurslarda konunun daha ayrıntılı ele alınmasını tavsiye 
etmişlerdir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen kurs sonunda 12 oturumun 10’una katılan kursiyerler 
sertifika almaya hak kazanmıştır.

İkincisi 14 Kasım- 23 Aralık 2022 tarihleri arasında yine çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 
olan kursa başvurular online olarak 10 Ekim 2022 tarihinde alınmaya başlamış, 555 geçerli başvuru 
gerçekleşmiştir. Her oturumda farklı uzmanlarla 40 günde, 18 oturumda tamamlanacak olan kursa yine 40 
kursiyer kabul edilecektir. Birinci kursun sonunda katılımcıların fikir ve geri dönüşleri dikkate alınarak 
ikinci kursta, oturum süresi 90 dakikaya düşürülmüş, oturum sayısı 18’e ve toplam kurs saati 27 saate 
çıkarılmıştır. Bu sayede “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” oturumunda yer alan “Denizlerimizdeki 
Yabancı İstilacı Türler” ayrı bir oturumda ele alınacaktır. Oturumda, Türkiye Denizleri’nde sayısı 500’ü 
aşan yabancı istilacı türlerin tanımı, türler hakkında genel bilgiler, geliş yolları, dağılımlarında etki eden 
faktörler, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki tehditleri, insan sağlığı ve ekonomi üzerindeki 
etkileri, alınabilecek önlemler ve uyum çalışmaları anlatılacaktır.

IOI kuruluşunun 50. yılını ve TÜDAV 25. yılını kutlarken, iki kurum arasında imzalanan sözleşme 
ile ülkemizde toplumsal deniz okuryazarlığının geliştirilmesi için başlatılan bu iş birliğinin uzun 
yıllar devam etmesi ve kursların yılda 2-4 kez tekrarlanarak toplumun ilgili her kesimine ulaşılması 
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Deniz ve iklim okuryazarlığı, Vatandaş bilimi, “Türkiye’de Denizel Ekosistemin 
Korunması ve Sürdürülebilirliği için Deniz Okuryazarlığı Kursu”
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Türkiye’de Denizel Ekosistemin Korunması ve Sürdürülebilirliği 
için Deniz Okuryazarlığı Kursu Duyuru Afişi

Akdeniz’de Jelimsi Organizmalar Posteri

Türkiye’de Denizel Ekosistemin Korunması ve Sürdürülebilirliği 
için Deniz Okuryazarlığı Kursu Duyuru Afişi 

Aslanbalığı Posteri
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Türkiye’de Denizel Ekosistemin Korunması ve Sürdürülebilirliği için Deniz Okuryazarlığı Kursu 
Programı
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Developing Public Awareness on Marine Invasive Alien Species  
By Ocean Literacy

*Elif Özgür1

*corresponding author: e80ozgur@yahoo.com
1Turkish Marine Research Foundation (TUDAV)

“Ocean literacy” must be considered as being not only about increasing public awareness of the 
state of the ocean, our impacts upon it and its impacts upon us, but also about providing tools and 
approaches to transform ocean knowledge into behaviours and actions that promote ocean sustainability. 
For ocean literacy to be used effectively in policy development across the ocean-climate nexus, there is 
a need to have a better understanding of the link between ocean literacy and climate related behaviours.

The healthy marine ecosystems are the cornerstone of our planet. Unfortunately, marine ecosystems 
are under pressure as never before. The ocean is threatened by a growing list of stressors including climate 
change, overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing (IUU), invasive alien species, pollution, 
etc. These stressors demonstrate an urgent and escalating global need for improved understanding of the 
ocean and for sustainable management of the marine environment. Understanding how to reduce and 
manage threats is one of the most important steps needed to protect marine wildlife.

Marine management relies on scientific knowledge and a broad range of expertise. Increasing 
knowledge and awareness concerning ocean environments are at the heart of marine and coastal 
management and implementing the marine related Sustainable Development Goal 14 “Conserve and 
sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”. These reasons also 
show the necessity of becoming “ocean and climate literate” of course in addition to political action.

Recent reports highlight the importance of multidisciplinary and integrated consideration of 
relevant issues for successful marine and coastal management. However, the difficulties of collecting 
data on marine environment are obvious. Given the vast scale of the ocean and the obvious limitations 
in terms of numbers of scientists active in marine research, there is enormous potential to harness the 
enthusiasm of interested citizens to contribute to the collection and analysis of data and the delivery 
of knowledge and information. Marine Citizen Science has the potential to not only influence the 
environmental impacts of society through behavioural education and knowledge, but also to empower 
citizens to engage constructively in the development and implementation of truly fit-for-purpose and 
evidence-based maritime policy.

Turkish Marine Research Foundation (TUDAV)’s education efforts support increasing community 
resilience and also developing citizen science through multiple programs for 25 years. The development 
of Marine Citizen Science and increasing the extent of its usage cannot be achieved by one level of 
stakeholder alone; thus TUDAV cretaes meeting points for stakeholders in science, policy and civil 
society at all geographical scales, from local to international and transfer basic information to the society 
for them to make reliable scientific observations, and to increase social solidarity on these issues. 
TUDAV has attached great importance to social responsibility and awareness-raising activities in every 
project it has carried out to date, as well as scientific outputs. Among more than seventy publications 
published by TUDAV, there are books specifically on alien species, and also there are up-to-date scientific 
data on alien species in regional books for Turkish Seas. For the identification of marine species and 
understanding their key features, alien species have been introduced by the books, booklets, videos, 
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posters and brochures prepared by TUDAV that also contribute to citizen science and reached large 
audience. As a result of these communication and awareness efforts, TUDAV receives many information 
on alien species and their distribution from the public notice.

For the same purposes, the online “Ocean Governance Course” for the “Conservation and 
Sustainability of the Marine Environment in Turkish Seas” is organizing jointly by Turkish Marine 
Research Foundation (TUDAV) and International Ocean Institute (IOI) to upgrade the Ocean Literacy, 
specifically targeting officials working in local governments, ministries, etc., policy makers, educators, 
students, and media representatives. The main aim of the course is to raise awareness of the participants 
who finally understands the fundamental concepts about the functioning of the ocean; can communicate 
about the ocean in a meaningful way; and is able to make informed and responsible decisions regarding 
the ocean and its resources when eligible for the certificate. The first course was held in 12 sessions 
of 2 hours each, between April 4 and May 16, 2022. We received a total of 383 valid applications and 
40 applicants were confirmed for their participation taking into consideration of the gender equality in 
advance of women; geographic distribution for covering the representation of four seas (Mediterranean, 
Aegean, Marmara and Black Seas) and also Van Lake and Cyprus; and inclusion of representatives of 
different business areas and institutions. The sessions were realized by 15 experts using interactive tools 
such as presentations, discussions, readings, videos, etc. to explore new and emerging issues in marine 
conservation and sustainability.

In the “Climate Change and Our Seas” session of the course, invasive alien species were explained 
with the detailed information on nearly 50 alien species and the ecological, economic and public health 
problems they caused. At the end of each session, the trainees answered questions about the subject 
and the evaluation questionnaires at the end of all sessions. 92% of the trainees stated that they found 
the course interesting enough to meet all their expectations. In particular, trainees stated that the course 
was very beneficial for them in terms of; updating their knowledge and understanding of key issues 
of marine and coastal governance; gaining new ideas or perspectives; sharing experience and best 
practices from around; and most importantly, networking with a range of participants and speakers. 
All participants evaluated the “Climate Change and Our Seas” session as “very useful and interesting”. 
They recommended that the subject be dealt with in more detail in future courses. Participants who 
attend 10 of the 12 sessions were entitled to receive the certificate.

The second online Ocean Governance Course will be offered between 14th November - 23rd 
December 2022. Applications started to be received online on October 10, 2022, and 555 applications 
were received. The course will be completed in 18 sessions in 40 days with different experts in each 
session and 40 trainees will be accepted. Taking into account the feedbacks of the participants of the 
first course, the duration of the sessions is reduced to 90 minutes, the number of sessions is increased to 
18 and the total course time to 27 hours in this course. Also, “Invasive Alien Species in Türkiye” will 
be discussed in a separate session. In this session; definition of the invasive alien species, the number 
of which exceeds 500 in Turkish Seas, general information about the species, their way of introduction, 
factors affecting their distribution, their threats on biological diversity and ecosystems, effects on human 
health and economy, precautions and adaptation studies will be explained.

As we celebrate the 50th anniversary of the IOI and the 25th anniversary of TUDAV, we are planning 
to continue this cooperation for many years with the contract signed between the two institutions for the 
development of marine literacy in our country. Repetitions of the course will be organized for 2-4 times 
a year for different focus groups to respond the request of all applicants and reach all relevant segments 
of the society.
Keywords: Ocean literacy, Citizen science
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Ocean Governance Course Announcement Poster 

Lionfish Poster

Ocean Governance Course Announcement Poster 

Gelatinous Organisms of the Eastern Mediterranean Sea Poster
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Ocean Governance Course Schedule 
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Gıda Egemenliği Çerçevesiyle İstilacı Balıkların  
“Gıda”ya Dönüşümü

*Yağmur Kara1 

*Sorumlu yazar: ykara@mu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5377-5561
1İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,  

Muğla, Türkiye

Dünya genelinde Keynesyen politikaların aşamalı olarak kaldırılması ve 1970’lerden sonra 
neoliberal politikaların yaygınlaşması, tarım politikalarında köklü değişiklikler yaratmıştır. Küresel 
şirketler insanlığın besin ihtiyacını karşılama ve açlığı ortadan kaldırma iddiası ile tarımsal üretimde 
hâkim hale gelmişlerdir. Yerelde kendi kendine yeterli olan gıda sistemleri, hızlı ve yıkıcı bir 
dönüşüm sürecinden geçmiş ve yaşamsal bir kavram olan gıda, giderek daha da güçlenen küresel 
gıda zincirlerinin denetimine girmiştir. Yanı sıra, iklim krizinin yarattığı yıkıcı etkiler nedeni ile de 
gıdanın üretim ve tüketiminde köklü değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Bu dönüşüm sürecinin sosyal, 
ekonomik ve çevresel etkileri karşısında, küresel ölçekte çiftçiler bir araya gelerek 2007 yılında Nyeleni 
Deklerasyonu’nu yayınlayarak “gıda egemenliği”ni tanımlamışlardır. Söz konusu tanıma göre gıda 
egemenliği; “insanların ekolojik ve sürdürülebilir yöntemlerle üretilen, sağlıklı ve kültürel olarak 
uygun gıda hakkı ve kendi gıda ve tarım sistemlerini tanımlama hakkı” olarak ifade edilmiştir. Gıda 
egemenliği, herkes için erişilebilir gıdadan, dolayısıyla gıda güvenliğinden daha fazlasını içeren bir 
kavramdır. Yanı sıra kavram gıdanın nasıl üretildiğine ve oluşturduğu kültürel bağlara da odaklanır.

Gıda egemenliği ile ilgili ilk akla gelen tarımsal üretim olsa da kavram balıkçılığı da kapsamaktadır. 
Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Akdeniz’de değişen ekosistem, istilacı türlerin yerli türler 
üzerinde baskı kurmasına neden olmakta ve kaynakları tehdit etmektedir. İstilacı türlerin denizden 
uzaklaştırılması gerekmektedir ancak bu türlerin de bir “gıda” olduğu gerçeği ile hareket edilmelidir. 
Yeni bir beslenme kültürünü oluşturmak kolay olmamakla birlikte, istilacı balıkların yemek tariflerine 
girmesi, tüketiminin yaygınlaşması ve kuşaklar arası bilgi aktarımının sağlanması gerekmektedir. 
Böylelikle yerelde gıda egemenliğine katkı sağlanırken aynı zamanda istilacı balıkların da gıda olarak 
değerlendirilmesi ve ekonomiye dâhil edilmesi sağlanabilir. Bu amaçla Muğla ili, Ula ilçesi, Akyaka 
mahallesinde kendisini geleneksel mutfak kültürünün temsilcisi olarak tanımlayan ve aslan balığını 
menüsüne dâhil eden tek restoran işletmecisi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine yüz yüze görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan öncü görüşmede iki tema seçilmiş ve bu alanda sorular 
yöneltilmiştir. Temalar mevcut durum ve karşılaşılan problemler üzerine oluşturulmuştur. Yapılan 
görüşme sonucunda en önemli sorunlar olarak aslan balığının tedarik sıkıntısı, sanılanın aksine maliyetli 
oluşu, temizlenmesi ve tanıtımında “aslan balığı” isminin olumsuz bir etkisi olması ortaya çıkmıştır. Bu 
sorunların aşılmasında uygulanacak politikalar ile gıda egemenliği kapsamında istilacı balık türü olan 
aslan balığı hem ekonomik bir değer olabilecek hem de gıda olarak değerlendirilebilecektir. Yanı sıra 
yeni kültürel bağların oluşması ve gelecek nesillere aktarılması mümkün olabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Gıda Egemenliği, İstilacı Balıklar, Aslan Balığı, Gıda
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Transformation of Invasive Fish into “Food” with the Framework 
of Food Sovereignty

*Yağmur Kara1

*corresponding author: ykara@mu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5377-5561
1Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Trade and Finance, Muğla,  Türkiye

The gradual abolition of Keynesian policies around the world and the spread of neoliberal policies 
after the 1970s have created radical changes in agricultural policies. Global companies have become 
dominant in agricultural production with the claim of meeting the food needs of humanity and eliminating 
hunger. Locally self-sufficient food systems have undergone a rapid and destructive transformation, 
and food, a vital concept, has come under the control of increasingly powerful global food chains. In 
addition, due to the devastating effects of the climate crisis, radical changes have begun to occur in the 
production and consumption of food. In the face of the social, economic and environmental effects of 
this transformation process, farmers on a global scale came together to define “food sovereignty” by 
publishing the Nyeleni Declaration in 2007. Food sovereignty is defined as “people’s right to healthy 
and culturally appropriate food produced by ecological and sustainable methods, and the right to 
define their own food and agricultural systems”. Food sovereignty concept covers more than just 
accessible food for all, and thus food security concept. Moreover, the concept focuses on how food is 
produced and the cultural ties created.

Although agricultural production is the first thing that comes to mind about food sovereignty, 
the concept also includes fisheries. The changing ecosystem in the Mediterranean as a result of global 
climate change causes invasive species to put pressure on native species and threatens resources. 
Invasive species should be removed from the sea. But the fact is these species are also “food”. Although 
it is not easy to create a new nutrition culture, it is necessary to include invasive fish in recipes, to 
spread their consumption and to transfer information between generations. Thus, while contributing 
to local food sovereignty, invasive fish can also be considered as food and included in the economy. 
For this purpose, semi-structured interview was conducted with the only restaurant owner in Muğla 
province, Ula district, Akyaka neighborhood, who defines herself as the representative of traditional 
cuisine culture and includes lion fish in her menu. Two themes were selected and questions were asked. 
Themes are based on the current situation and the problems encountered. As a result of the interview, it 
was revealed that the most important problems were the supply shortage of the lion fish, the high cost 
of lion fish on contrary to popular belief, the negative effect of the name of the lion fish and cleaning 
process of the fish. By overcoming these problems, lion fish, which is an invasive fish species within 
the scope of food sovereignty, will be considered as an economic value and a food. In addition, it will be 
possible to form new cultural ties and transfer them to future generations.
Keywords: Food Sovereignty, Invasive Fish, Lionfish, Food
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Kuzeydoğu Akdenizden Yakalanan Balon Balığının (Lagocephalus 
sceleratus) Yaş ve Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi

*Asiye Başusta1, Nuri Başusta1 

*Sorumlu yazar: agirgin@firat.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9903-1418
1Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

Bu çalışmada Türkiye’nin Mersin kıyılarından yakalanan balon balığının (Lagocephalus sceleratus) 
yaş ve büyüme özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla toplam 185 balon balığı bireyi 
(84 dişi ve 101 erkek) Mersin Körfezi’nden yaklaşık 35-45 m derinlikler arasında ticari gırgır avcılığı 
ile 2020-2021 av sezonunda yakalanmıştır. Balon balıkları Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 
Laboratuvarına getirilmiş ve morfometrik ölçümleri alınmıştır. Balon balıklarının toplam boyları 
8.2 -78.8 cm ve ağırlıkları 815-4045 g olarak bulunmuştur. Örneklerin % 45.4’ü dişi ve erkeklerin 
% 54.6 erkek bireylerden oluşmaktadır. Yaş tayinleri balıkların omurlarından yapılmıştır. Yaşlar iki 
kişi tarafından okunmuş ve Ortalama yüzde hata indeksi 3.7 olarak bulunmuştur. Balon balıklarının 
toplam boy-ağırlık ilişkileri hesaplanmış ve tüm eşeyler için b değeri 2.83 olarak saptanmıştır. Buna 
göre tüm bireyler için büyüme tipi negatif allometrik büyüme göstermiştir (b < 3). von bertalanffy 
büyüme parametreleri L∞ = 116.73 cm, k = 0.10 year-1, t0 = -0.67 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca büyüme 
performans indeksi 3.17 olarak saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Balon Balığı, Lagocephalus sceleratus, Büyüme, Mersin Kıyıları, Kuzeydoğu Akdeniz
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Age and Growth of the Silver-Cheeked Toadfish (Lagocephalus 
sceleratus) from Northeastern Mediterranean, Türkı̇ye
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In this study, age and growth estimates were determined in Silver-cheeked toadfish Lagocephalus 
sceleratus from Mersin coasts of Türkiye. A total of 185 (84 females and 101 males) the silver-cheeked 
toadfish individuals were captured by commercial purse seine nets at depth of 35-45m from coasts of 
Mersin during 2020-2021 Fishing season. The total length ranged from 8.2-78.8 cm and 8.15-4045 g in 
weight for L. sceleratus. All samples were brought to Fırat University Fisheries Faculty laboratory and 
their morphometric measurements were taken. The percentage of females and males in all samples was 
45.4% and 54.6 % respectively. Age determinations were carried out using whole vertebrae. Age counts 
were made by two independent readers for each specimen and the index of the average percentage error 
(IAPE) was found as 3.7. The total length-weight relationship was estimated as 2.83 for combined sexes. 
According to this value, growth type for all sexes was showed negative allometric growth (b < 3). The 
estimated von bertalanffy growth parameters were L∞ = 116.73 cm, k = 0.10 year-1, t0 = -0.67 year for 
all individuals. In addition, growth performance index was determined as 3.17. 
Keywords: Silver-cheeked toadfish, Lagocephalus sceleratus, Growth, Mersin Coasts, Northeastern 
Mediterranean Sea
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Yerli ve Yabancı Türlerin Trofik Etkileşiminde Balıkçılığın Rolü: 
Pagellus erythrinus - Nemipterus randalli

*İsmet Saygu1 
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1Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi Bölümü

Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e göç eden Lessepsiyen türler ve düşük boy 
seçiciliği-yüksek ıskarta oranı ile karakterize olan dip trol balıkçılığı, Doğu Akdeniz ekosistemi için 
tanımlanmış en önemli stres faktörleri arasındadırlar. Bölgede yapılan ekolojik modelleme çalışmaları, 
Lessepsiyen türlerin besin ağının önemli bir parçası olduğunu, ekosistem yapısında ve fonksiyonlarında 
rol oynadığını ve yerel türler üzerinde çoğunlukla olumsuz olmak üzere güçlü etkileri olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca, trol balıkçılığı da yabancı ve yerli türler arasındaki ilişkiyi etkilemektedir. Bu 
çalışmada, Doğu Akdeniz’deki yerli Pagellus erythrinus (kırma mercan), istilacı Nemipterus randalli 
(kıl kuyruk mercan) ve dip trol balıkçılığı arasındaki etkileşimler “Ecopath with Ecosim” ekolojik 
modelleme yaklaşımı ile incelenmiştir. Bulgular, her iki türün de trol avcılığının önemli bir parçası 
olduğunu göstermiştir. Uygulanan karma trofik etki analizi sonucunda, dip trol avcılığındaki hipotetik 
bir artışın N. randalli türünün biyokütlesinde de artışa neden olacağı öngörülmüştür. Bu durumun, dip 
trol avcılığının N. randalli ile beslenen veya bu türün besin için rekabet ettiği türler üzerindeki olumsuz 
etkilerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Trol balıkçılığındaki bu hipotetik artışın, P. erythrinus 
türünün biyokütlesinde ise bir azalmaya neden olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, Akdeniz dip trol 
balıkçılığında, boy seçiciliğini geliştirdiği ve ıskarta oranlarını düşürdüğü için otoriteler tarafından 
kullanımı tavsiye edilen 40 mm kare ya da 50 mm rombik gözlü trol torbalarının kullanımının ekosistem 
ve tür seviyesinde etkileri de değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan simülasyonlar, daha seçici dip trol 
ağlarının kullanımının, besin ağındaki karma trofik etkileşimleri değiştirerek, N. randalli biyokütlesinde 
azalmaya ve bunun tam tersi olarak da P. erythrinus biyokütlesinde bir artışa neden olacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, trol balıkçılığı ya da yabancı yayılımcı türler konularında yönetim seçenekleri 
değerlendirilirken, bu iki faktörün bir arada düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ecopath with Ecosim, Demersal trol balıkçılığı, Lessepsian türler, Network analizi, Doğu 
Akdeniz 
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The Role of Fisheries on Trophic Interactions of Native and Alien 
Species: Pagellus erythrinus vs. Nemipterus randalli

*İsmet Saygu1

*corresponding author: ismetsaygu@gmail.com
1Fisheries Faculty, Cukurova University

In the Eastern Mediterranean Sea, significant concerns are trawl fisheries with remarkably high 
discarding and Lessepsian species migrating from Red Sea to the Mediterranean Sea through the Suez 
Channel. Current ecological modelling studies suggest that Lessepsian species is a substantial part of 
food-web, have role in the ecosystem structure and function and have strong impacts on native species, 
mostly negative. Fisheries, here demersal trawling, affect the relation between alien and native species. 
In this study, we specifically focus on interactions among native Pagellus erythrinus (common pandora), 
alien Nemipterus randalli (Randall’s threadfin bream) and trawl fisheries in the Eastern Mediterranean 
by using Ecopath with Ecosim ecological modelling approach. Results showed that both species were 
important part of trawl catch. Mixed trophic impact analysis suggests that a hypothetical increase in 
trawling would result in increased biomass of N. randalli. This is probably because of trawling having 
a negative impact on the predators or the competitors. Increased trawling would probably decrease P. 
erythrinus due to high direct and indirect negative effects. Moreover, in the Mediterranean bottom trawl 
fisheries, the use of 40 mm square or 50 mm rhombic mesh trawl codends have been recommended 
by the authorities as they improve size selectivity and reduce discard rates. The impacts of these more 
selective codends were evaluated at the ecosystem and species levels. Our time dynamic simulations with 
Ecosim, support the idea that improved trawl selectivity would be expected to lead biomass decrease in 
N. randalli but increase in P. erythrinus through modifying mixed trophic interactions. Therefore, results 
highlight the importance of considering both fisheries and alien species while evaluating management 
options for these both factors.
Keywords: Ecopath with Ecosim, Bottom trawl fisheries, Lessepsian species, Network analysis, Eastern 
Mediterranean

THE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE IMPACTS OF  
THE MARINE INVASIVE SPECIES



DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ
BİLİMSEL KONFERANSI

DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ
BİLİMSEL KONFERANSI

94

Yabancı Bir Balık İstilacı Olursa Ne Olur? Parazitolojik Bir 
Yaklaşım
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Balık, deniz sularının ana bileşenlerinden biridir ve farklı ortamlardaki çeşitliliği, kasıtlı ve kasıtsız 
faaliyetler nedeniyle değişmektedir. Türkiye Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz ile 
çevrilidir ve bu denizlerde bazı balık türlerinin popülasyonları yıllar içinde azalmaktadır. Diğer taraftan, 
Süveyş Kanalı’nın açılışından bugüne kadar Doğu Akdeniz’de yabancı balıkları içeren lesepsiyen 
istilalardan kaynaklanan tür çeşitliliğindeki kademeli artışlar ve bozulmalar, bazı yerli türlerin iyi adapte 
oldukları doğal yaşam alanlarında hayatta kalmak için davranışsal değişimlerine neden olmaktadır. 
Parazitler, balıkların önemli hastalık etkenleri arasındadırlar ve konakçılarıyla birlikte yeni ortamlara 
taşınmaları, yeni ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle ekolojik ve ekonomik maliyetlerle sonuçlanan yıkıcı 
etkilere neden olabilirler. Bu nedenle, yabancı parazitli balıkların yeni ortamlara taşındıklarında neler 
olabileceği daha iyi anlaşılmalıdır. Parazitler, bu ortamlar üzerindeki olumsuz etkileri arttırıcı yönde etki 
yapabilir ve biyolojik istilalarda da dört şekilde önemli rol oynayabilirler; 1) Parazit salınımı - Yabancı 
balık türlerinin parazitleri bu istila sırasında kaybolabilir ve bu da istilacı konakçının rekabet avantajına 
yol açabilir, 2) Geri kazanma etkisi – Yerleştikten sonra, istilacı bir konakçı yerel parazitlerle enfekte 
olabilir, daha sonra popülasyonlarını artırmak ve yerli konakçıları yeniden enfekte etmek için onlara 
uygun mikro habitatlar sağlayabilir, 3) Yayılma etkisi – Parazitler, istilacı konaklarıyla birlikte yeni 
ortamlara yayılabilir ve bu yeni ortamlarda potansiyel olarak yerel türleri enfekte edebilirler, 4) Seyreltme 
etkisi – İstilacı türler, parazitler için konakçı olmayabilir, ancak doğal konakçıların enfeksiyonuna neden 
olan bulaşma dinamiklerini etkilerler. Bu etkileşimleri anlamak, ekologlar, balık hastalıkları uzmanları 
ve balık çiftliklerinin yöneticileri tarafından konakçı ve çevre sağlığına dair önlem almak için daha fazla 
bilgi sağlayacaktır. Yabancı balık türlerinin yeni ortamlarında tek başına tespiti, istilaların fiili durumunu 
ve gelecekte olası etkilerini anlamak için yeterli değildir. Bu nedenle, istilacı konakçılar üzerinde izleme 
programları uygulanmalı ve parazitolojik araştırmalar da yapılmalıdır. Bu tür istilacı konak balıklarla 
birlikte gelen parazit istilalarına ilişkin çeşitli örnekler mevcuttur ve bu çalışmada, istilacı konak – 
parazit ilişkilerinin yerli balıklar üzerindeki yayılım dinamikleri ve etkileri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Balık istilaları, Parazit, Konak-parazit ilişkileri
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Fish are one of the main components of marine waters and their diversity in different environments 
is changing due to both intentional and non-intentional activities. Türkiye is surrounded by the Black Sea, 
the Sea of Marmara, the Aegean Sea, and the Mediterranean Sea where some fish species populations 
are declining through the years. On the other hand, Lessepsian invasions of the eastern Mediterranean 
Sea since the opening of the Suez Channel have caused gradual increases and alterations in fish species 
diversity through the introduction of non-indigenous fishes led to alterations in the behaviors of some 
native species to survive in their well-established environments. Parasites are among the significant 
disease agents of fish and their translocation together with their hosts into new environments may cause 
devastating consequences resulting in ecological and economical costs due to emerging diseases. Thus, 
we have to understand interactions better about what happens when a parasitized non-indigenous host 
moves into new environments. Parasites can contribute to adverse impacts on these environments as 
well as can play significant roles in biological invasions in four ways; 1) Parasite release - Parasites of 
non-indigenous fish species can be lost during this invasion which leads to a competitive advantage of 
invading host, 2) Spill-back effect – Upon establishment, an invasive host can acquire native parasites, 
then provides suitable microhabitats to them to increase their populations and re-infect native hosts, 3) 
Spill-over effect – Parasites can also be introduced together with their invading hosts and they potentially 
infect native species in these new environments, 4) Dilution effect – Invasive species may not be the 
host for parasites but interfere with their transmission dynamics resulting the infection of native hosts. 
Understanding these interactions will provide more insights to take measures for host and environmental 
health assessments by ecologists, fish disease experts, and managers of fish farms. The determination 
of non-indigenous fish species alone in their new environments is not enough to understand the actual 
situation of invasions and their possible impacts in the future. Thus, the implementation of surveillance 
programs and parasitological investigations on invasive hosts should also be conducted. Several examples 
of such parasitic invasions together with invasive hosts are present and, in this study, invasive host-
parasite interactions on the distribution dynamics and impacts on native host fishes will be discussed.
Keywords: Fish invasion, Parasite, Parasite-Host interactions
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Küresel ısınma ve insan kaynaklı nedenlere bağlı olarak birçok yabancı türün Karadeniz 
ekosistemine giriş yaptığı bilinmektedir. Bu türlerin önemli ekolojik ve ekonomik etkileri vardır. 
Bu istilacı türler yerli türlerle rekabete girmekte, besini ve habitatı paylaşmakta besin zincirlerinin 
değişmesine, yeni hastalıkların taşınmasına veya biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilmektedir. 
Pasifik istiridyesi Crassostrea gigas oldukça yüksek bir ticari değere sahip ve dünyada en çok üretilen 
çift kabuklu türüdür. Bu tür değişen çevresel koşullara karşı yüksek adaptasyon özelliği, hızlı büyüme 
ve üreme kabiliyeti potansiyeli özelliği ile tüm denizlere yayılmaktadır. Karadeniz’e deniz taşımacılığı 
yoluyla geldiği ve Türkiye kıyılarını yoğun bir şekilde istila etmeye başladığı ve bu bölgeye adaptasyon 
sağlayıp üreyebildiği bilinmektedir. Bu çalışmada türün Karadeniz’in bazı bölgelerinde varlığı tespit 
edilmiş ve doğal alanlara adapte olduğu, kıyısal alanlarda Akdeniz midyesinin boşaltmış olduğu alanları 
hızla istila ettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pasifik istiridyesi Crassostrea gigas Karadeniz, İstilacı türler
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Laboratuvar çalışması

Türün et görüntüsü
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A New Invader in the Black Sea: Pacific Oyster Crassostrea gigas
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It is known that many invasive species have been introduced into the Black Sea ecosystem due 
to the global warming and anthropogenic impacts. These species compete with native species for food 
sources and habitat, have a drastic effect on the food web, cause the transmission of new diseases and 
reduce biodiversity while yielding important ecological and economic effects in their newly introduced 
environment. The Pacific oyster Crassostrea gigas has a very high commercial value and is the most 
cultured bivalve species in the world. With its high adaptability to changing environmental conditions, 
rapid growth ability and strong reproductive potential this species has spread in almost all seas of the 
world. This species was recently carried into the Black Sea region by marine transportation, started to 
invade the Turkish coasts intensively and reproduces in this region while proving a successful adaptation 
to its new environment. In this study, the presence of this species in some regions of the Black Sea was 
determined and it is found that it adapted to the natural areas while rapidly filling the coastal areas 
emptied by the Mediterranean mussels.
Keywords: Pacific oyster Crassostrea gigas Black Sea, Invasive species
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Laboratory study

Meat image of the species
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Gökova Körfezi, 1.092,76 km2’lik yüzölçümüyle (275 km2’si karasal, 817,76 km2’si denizel alan) 
Türkiye’deki 2. en büyük Deniz Koruma Alanıdır. Körfezin doğu tarafında yaklaşık 300 km2’lik Akdeniz 
ölçeğindeki en büyük gırgır ve trol avcılığına kapalı bir alanın yanı sıra 7 adet de her türlü balıkçılığa 
kapalı alan bulunmaktadır. Körfez, Levant Denizi ile Ege Denizi›nin arasındaki bağlantı olması 
nedeniyle biyolojik kaynakları ile dinamik bir yapıyı temsil etmektedir. Kızıldeniz kökenli türlerin yoğun 
göçüne maruz kalan Levant Denizi’nin kuzey kısmı dışında, Türkiye kıyılarında en fazla yabancı türe 
ev sahipliği yapan bölgedir. Bu çalışma, T. C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Gökova Özel Çevre Koruma 
Bölgesinde İklim Değişikliğinin Denizel ve Karasal Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 
ve Uyum Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında elde edilen verilerle hazırlanmış olup, Gökova 
Körfezi’ndeki makrofauna çeşitliliği ve yapısının belirlenmesi hedeflenmiştir. Örnekleme ve gözlemler 
Ekim 2022 tarihinde de Gökova Körfezi’nin 21 farklı noktasında 5 SCUBA dalgıç tarafından 0-48 m 
arası derinliklerde gerçekleştirilmiştir. 

40 saat süren dalışlar sonucunda, yaklaşık 200 tür incelenmiştir. Taksonomik değerlendirme, 
türlerin büyük bir bölümünün Teleostei sınıfına ait olduğunu göstermiştir. Makroomurgasızların ağırlıklı 
olarak Porifera, Annelida, Mollusca ve Tunicata üyesi olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sırasında nesli 
tükenmekte olan iki omurgalı türü, Carcharhinus plumbeus ve Monachus monachus’a rastlanmıştır. 
Toplam 21 dalışta 16 Kızıldeniz göçmeni gözlenmiştir. Frekans analizi sonuçları, 27 türün değerlerinin 
%50’den fazla olduğunu ortaya koymuş ve bunlardan 5’inin Kızıldeniz göçmeni olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca en bol bulunan türlerin Ophioderma longicauda ve Ophiothrix fragilis olduğu kayda geçirilmiştir. 
Sonuçlar, yabancı türlerin körfez boyunca homojen bir şekilde dağılmadığını göstermektedir. İzleme 
çalışmaları, dünya genelinde, gerek koruma alanlarının belirlenmesi, gerek ortamdaki kirlilik gibi 
belirli faktörlerin takip edilmesi, gerekse yabancı türlerinin etkilerinin tahmin edilmesi açısından büyük 
önem arzetmektedir. Bu çalışmanın, Gökova Körfezi’nde önceden gerçekleştirilmiş olan çalışmalara, 
yabancı denizel türlerin Akdeniz ekosistemindeki etkilerinin anlaşılması açısından, katkı sağlayacağına 
inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Denizel omurgasızlar, Denizel omurgalılar, İstilacı türler, Akdeniz
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Gökova Bay is the 2nd largest Marine Protected Area in Türkiye, with an area of   1,092.76 km2 
(275 km2 terrestrial, 817.76 km2 marine). On the eastern side of the bay, there are 7 areas closed to all 
kinds of fishing, as well as the largest area of Mediterranean scale, closed to purse seine and trawler 
fishing. The Bay represents a dynamic structure with its biological resources due to the connection 
between the Levant Sea and the other parts of the Aegean Sea. It is held to the highest number of 
non-indigenous species on the Turkish coasts, except for the northern part of the Levant Sea, which 
is exposed to the intense immigration of Red Sea origin species. This study has been prepared with 
the data obtained within the scope of the “Investigation of the Effects of Climate Change on Marine 
and Terrestrial Ecosystems in the Gökova Special Environmental Protection Area and Increasing the 
Adaptation Capacity of the Gökova Special Environmental Protection Area” carried out by the Ministry 
of Environment, Urbanization and Climate Change, General Directorate of Protection of Natural Assets. 
It was aimed to determine the diversity and structure of macrofauna in Gökova Bay. Sampling and 
observations were carried out in October 2022 at 21 different sites in Gökova Bay. All dives were 
conducted in depths of 0-48 m with 5 SCUBA divers. 

As a result of dives lasting 40 hours in total, about 200 species were examined in the target 
area. The taxonomic evaluation indicated that the most of species belong to the class Teleostei. The 
macroinvertebrates were determined mostly as members of the Porifera, Annelida, Mollusca and 
Tunicata. Two endangered vertebrate species were encountered during the study, Carcharhinus plumbeus 
and Monachus monachus. 16 Red Sea immigrants were observed in 21 dives. Frequency analysis results 
indicated that values of 27 species are greater than 50% and 5 of them are Red Sea immigrants. Moreover, 
the most abundant species recorded as Ophioderma longicauda and Ophiothrix fragilis. Monitoring 
studies are of great importance in terms of determining protected areas, monitoring certain factors such 
as pollution in the environment, and estimating the effects of alien species throughout the world. We 
believe that this study will contribute to previous studies in Gökova Bay in terms of understanding the 
effects of alien marine species on the Mediterranean ecosystem.
Keywords: Marine invertebrates, Marine vertebrates, Invasive species, Mediterranean 
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Türlerinin Dağılımı ve Durumu
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Acı su sistemleri, çok sayıda balık türü için özel ekolojik yaşam alanları sağlamaktadır. Akdeniz acı 
su sistemleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve ekonomik önemi ile bilinmektedir. Ekolojik olarak değerli 
bu alanların balık faunasının periyodik olarak izlenmesi önemlidir. 

Türkiye’nin sucul sistemlerinde biyolojik istilalar son yıllarda hız kazanmıştır. Türkiye’nin acı su 
sistemlerinde farklı taksonomik gruplardan çok sayıda yabancı tür rapor edilmiştir. 

Bu çalışma, Akdeniz acı su sistemlerinde yabancı deniz balık türlerinin durumu, dağılımı ve 
potansiyel risklerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Kasım 2014 ile Haziran 2017 arasında 
Türkiye’nin tüm Akdeniz kıyısı boyunca acı su sistemlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Lesepsiyen balık türleri, incelenen 15 lokasyonun 9’unda (Beymelek Lagün Gölü, Kopak Çayı, 
Beşgöz Çayı, Köprüçay Nehri, Manavgat Nehri, Paradeniz Lagün Gölü, Göksu Nehri, Seyhan Nehri ve 
Ceyhan Nehri) örneklenmiştir. Altı familyaya ait yedi lesepsiyen göçmen tür tespit edilmiştir. En yaygın 
olarak yayılış gösteren Lesepsiyen türler, 8 lokasyonda bulunan Chelon carinatus ve 4 lokasyonda 
bulunan Sillago suezensis’tir. Yerli olmayan balık türlerinin kompozisyonu ve tür sayısı çalışılan 
lokasyonlar arasında farklılık göstermiştir. Yerli olmayan türlerin Akdeniz acı su sistemlerine daha fazla 
girmesini önlemek için acil yönetim eylemlerine duyulan ihtiyaç açıktır.
Anahtar Kelimeler: endemik türler, istilacı türler, yabancı türler, tür çeşitliliği
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Brackish water systems provide special ecological habitats for many fish species. Mediterranean 
brackish water systems are known for their rich biodiversity and economic importance. It is important 
to carry on periodic monitoring of the fish fauna of these ecologically valuable areas. 

Biological invasions in the aquatic systems of Türkiye have accelerated in recent years. Many non-
native species from different taxonomical groups have been reported in the brackish water systems of  
Türkiye. 

This study aims to analyze the status, distribution and potential risks of non-native marine fish 
species in the Mediterranean brackish water systems. The study was carried out in brackish water 
systems along the entire Mediterranean coast of  Türkiye between November 2014 and June 2017.  

Lessepsian fish species were sampled from 9 of 15 surveyed localities (Beymelek Lagoon Lake, 
Kopak Creek, Beşgöz Creek, Köprüçay River, Manavgat River, Paradeniz Lagoon Lake, Göksu River, 
Seyhan River and Ceyhan River). Seven Lessepsian species species from six families were identified. 
The most widely distributed Lessepsian species were Chelon carinatus, present in 8 localities, and 
Sillago suezensis which was registered in 4 localities. The non-native fish species composition and 
numbers of species differed between the studied locations. The urgent need for management actions 
to prevent further introductions of non-native species into Mediterranean brackish water systems is 
evident.
Keywords: endemic species, invasive species, alien species, species diversity
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Bu çalışma kapsamında Mersin Taşucu Körfezi, Dana Adası güney kıyısında 
(36,183686°N-33,775650°E), Ekim 2022’de 10 m derinlikte kayalık zeminlerde yoğun Niphates 
toxifera yayılımı gözlemlenmiştir. Elde edilen N. toxifera bireyleri masif ve tüpsü yapıda olup, 
kahverengindedir. Dalsı yapıdaki uzantılarının üzerindeki oskulumları terminal konumludur. Akdeniz 
için yabancı bir tür olan Niphates toxifera ilk kez Lübnan kıyılarında tanımlanmış olup, kısıtlı bir alanda 
(Beyrut-Suriye-İsrail) yayılım gösterdiği biliniyordu. Bu türün daha önce (Şubat 2019) kuzeye doğru 
yayıldığını gösteren örnekleri İskenderun Körfezi (kuzeydoğu Levanten Denizi) yakınlarında Samandağ 
açıklarındaki kayalar üzerinden (mağara duvarları dâhil) 10-15 m’de fotoğraflanarak tespit edilmişti.

Bu çalışma, türün dağılımını batıya doğru da genişletme eğiliminde olduğu ve bu dağılım özelliği 
nedeniyle Lesepsiyen tür olma olasılığının güçlendiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz, yabancı tür, biyolojik istila, süngerler
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In this study, a dense settlement of Niphates toxifera was observed on rocky substrata at a depth of 
10 m in October 2022 on the southern coast of Mersin Taşucu Dana Island (36.183686°N-33.775650°E). 
The N. toxifera individuals collected are massive and tubular, and brown in color. The osculum on the 
branched extensions is terminal. This species was originally described from the coast of Lebanon and 
was known to be confined to a restricted area (Beirut-Syria-Israel). In February 2019, three specimens of 
this species were photographed and collected at 10-15 m on rocks (including a cave wall) off Samandağ, 
near İskenderun Bay (north-east Levantine Sea), indicating its northwards spread.

This study shows that the distribution of the species tends to expand also westward and the 
probability of being a Lessepsian species is strengthened due to this distribution feature
Keywords: Mediterranean, alien species, biological invasion, sponge
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Işınlı İnci İstiridyesinin (Pinctada radiata, Leach 1814) Urla İzmir 
Kıyılarında Dağılımı ve Mevcut Durumu
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Işınlı inci istiridyesi Pteriidae familyasına ait, Hint-Pasifik bölgesine özgü bir istiridye türüdür. 
Süveyş kanalının açılmasıyla Akdeniz’e ulaşmış bu lesepsiyen tür; Mısır, İsrail, Tunus, Fransa, Sicilya, 
Malta, Hırvatistan, Portekiz, Karadağ, Yunanistan ve Türkiye kıyılarında dağılım göstermektedir. 
Olumsuz çevresel koşullara karşı yüksek toleransı sayesinde hızlı bir yayılma ve yaşama kabiliyetine 
sahiptir. İnci üretmesi ve bazı Akdeniz kültürlerinde etinin tüketilmesi nedeniyle kıyısal alanlarda yoğun 
şekilde avcılığı yapılmaktadır. Ayrıca inci üretimi nedeniyle Yunanistan ve Fransa’da yetiştiricilik türü 
olarak ele alınmakta, ülkemizde de yetiştiriciliği ile ilgili bilimsel çalışmalara konu olmaktadır.

Işınlı inci istiridyeleri bulundukları ortamda istiridye yatakları oluşturarak yerel çift kabuklu 
türleriyle alan rekabetine girmektedir. Ayrıca midye yetiştirme sistemlerinde halatlar ve kollektörler 
üzerinde toplanarak midye yetiştiricilik sürecini olumsuz etkilemekte ve ekonomik olarak zarara yol 
açmaktadır.

Tüm Ege Denizi kıyılarında olduğu gibi Urla kıyılarında da oldukça yüksek sayılarda görülmelerine 
rağmen rekreasyonel avcılar tarafından avlanması nedeniyle son yıllarda popülasyonun giderek azalma 
eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Ayrıca turizm sezonunda Ege sahil kasabalarında balık restoranlarında 
tüketiciye sunulmaya başlanması nedeniyle artan avcılık faaliyetleri popülasyon üzerinde baskıyı 
arttırmaktadır. Urla kıyısında yapılan çalışmada Ağustos 2018’de m2’de 3,43 adet tespit edilen birey 
sayısı Eylül 2022’de 0,32 adet olarak belirlenmiştir.

Denizel istilacı türlerin yerleştiği bölgelerde yayılım göstererek yerel türleri tehdit ettiği ve gerek 
ekolojik, gerek biyolojik, gerekse ekonomik olarak zararlar verdiği bilinmekle birlikte; ışınlı inci 
istiridyesi (Pinctada radiata) özelinde değerlendirildiğinde; son tüketicisinin insan olduğu durumda 
bu olgunun değişebileceği ve istilacı bir türün popülasyonunda da azalma görülebildiği sonucuna 
varılmaktadır.
 
Anahtar Kelimeler: Işınlı İnci İstiridyesi, İzmir, Urla, Pinctada radiata, Denizel İstilacı Tür
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The rayed pearl oyster Pinctada radiata, is a native Indo-Pacific species that belongs to Pteriidae 
family. This Lessepsian species, which reached the Mediterranean with the opening of the Suez Canal. 
It is distributed along the coasts of Egypt, Israel, Tunisia, France, Sicily, Malta, Croatia, Portugal, 
Montenegro, Greece and  Türkiye. Owing to it’s high tolerance to adverse environmental conditions, 
it has the ability to survive and spread rapidly. Due to the production of pearls and the consumption of 
it’s meat in some Mediterranean cultures, it is extensively captured in coastal areas. In addition, due to 
pearl production, it is considered as an aquaculture species in Greece and France, and it is the subject of 
scientific studies related to its cultivation in our country.

Rayed pearl oysters form oyster banks in the environment and competes for space with local bivalve 
species. In addition, it aggregates on the ropes and collectors in mussel longline systems, negatively 
affecting the mussel farming process and causing economic damage.

Despite they are seen in very high numbers in the coasts of Urla, as in all Aegean Sea coasts, it is 
observed that the population tends to decrease in recent years due to capturing by recreational hunters. 
In addition, fishing activities increase the pressure on the population because the fish restaurants in the 
Aegean coastal towns offer them to the consumers during the tourism season. The number of individuals 
detected per square meter in August 2018 was 3.43, and it was observed that it decreased to 0.32 
individuals per square meter in September 2022.

Although it is known that marine invasive species highly spreads out in regions where they 
settle and threaten local species, cause ecological, biological and economic damage; when evaluated 
specifically for the rayed pearl oyster; it can be concluded that this phenomenon may change when the 
final consumer is human and a decrease can be seen in the population of an invasive species.
Keywords: Rayed Pearl Oyster, İzmir, Urla, Pinctada radiata, Marine Invasive Species
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Sucul ortamlardaki suyun kalite parametrelerinde suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
önemli bir göstergedir. Son yıllardaki iklim değişikliğindeki olumsuz gelişmeler, hem su kalitesi hem 
de sucul ortama olan baskılarını gün geçtikçe artırmıştır. Bunun en önemli etkilerinden birisi de istilacı 
yabancı türlerin yeni yaşam alanı olarak farklı coğrafyaları tercih etmeleridir. İklim değişikliğinin 
etkisiyle artan deniz suyu sıcaklığı, Muğla ili denizel alanları istilacı yabancı türler açısından bir cazibe 
noktası haline getirmiştir. Muğla ili denizel kıyı uzunluğu alanları toplamı 1480 km olup, Türkiye’nin 
en uzun kıyı bandına sahiptir. Her geçen gün artan istilacı yabancı türlerin yaşadığı Muğla ilinde su 
kalite parametreleri ile ilgili uzun yıllara dayalı bilimsel bir veri bankasına acil ihtiyaç vardır. Bu 
bakımdan su kalitesi parametrelerinin her biri ayrı bir öneme sahip olup, su sıcaklığının yanı sıra diğer 
parametrelerinde belirli periyotlarla değişiminin izlenmesi gerekmektedir. Böylece elde edilecek su 
kalite parametre verileri ile risk değerlendirmesi yaparak, Muğla ili denizel alanlarındaki istilacı yabancı 
türlerin geleceği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İstilacı yabancı türler, Muğla ili kıyı alanları, Su kalite parametreleri, Veri bankası
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The physical, chemical and biological properties of water are important indicators in the quality 
parameters of water in aquatic environments.In recent years, the negative developments in climate 
change have increased their pressure on both water quality and the aquatic environment day by day. One 
of the most important effects of this is that invasive alien species prefer different geographies as new 
habitats. Increasing sea water temperature with the effect of climate change has made the marine areas 
of Muğla an attraction point for invasive alien species. Muğla province has a total of 1480 km of marine 
coastal area and has the longest coastline of  Türkiye. There is an urgent need for a long-term scientific 
data bank on water quality parameters in the province of Muğla, where an increasing number of invasive 
alien species live. In this respect, each of the water quality parameters has a separate importance, and it 
is necessary to monitor the changes in other parameters in certain periods besides the water temperature. 
Thus, the future of invasive alien species in the marine areas of Muğla province will be discussed by 
making a risk assessment with the water quality parameter data to be obtained.
Keywords: Coastal areas of Muğla province, Data bank, Invasive alien species, Water quality parameters 
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Türkiye’nin Kuzeydoğu Akdeniz Kıyılarında Plotosus lineatus’un 
(Thunberg, 1787) Bulunuşu

*Yusuf Kenan Bayhan1, Deniz Ergüden2 
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1Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun, Türkiye

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) türüne ait tek örnek Ağustos 2022’de Mersin Körfezinde 3 
m derinlikte el oltası ile yakalanmıştır. Bu çalışma, Türkiye sularından ikinci kayıt ile Türkiye’nin 
Kuzeydoğu Akdeniz kıyılarından (Mersin Körfezi) ilk bulunuşunu ortaya koymaktadır. Bu türün bu 
bölgede bulunuşu, Türkiye’nin Akdeniz kıyıları boyunca doğudan batıya doğru bir yayılma eğiliminde 
olduğunu göstermektedir. Bu tür aynı zamanda Türkiye’nin Akdeniz sularından kaydedilen ilk yabancı 
Plotosid’tir. Çalışmada türe ait ölçülen tüm metrik ve meristik ölçümler ile morfolojik özellikler önceki 
çalışmalar ile uyumludur.
Anahtar Kelimeler: Plotosus lineatus, Dağılım, Plotosidae, Akdeniz
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The Occurence of Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) on  
the NW Coasts of Türkiye
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A single specimen of striped eel fish Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) has been captured in 
August 2022 from Mersin Bay, at 3 m depth. This study reveals the second record from Turkish waters 
and the first occurrence from northeastern Mediterranean coast of  Türkiye (Mersin Bay). This species 
has been formed in this region, indicating that its trend has the potential to spread westward along the 
northern side of coast of  Türkiye. Besides, this species also first successive alien plotosid recorded from 
Mediterranean marine waters of  Türkiye. All measurements and counts as well as color descriptions of 
P. lineatus agree with previous descriptions.
Keywords: Plotosus lineatus, Dispersion, Plotosidae, Mediterranean
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Denizel kemikli balıkların önemli bir kısmında yumurta ya da larval aşamalar planktonik özellik 
göstermektedir. İhtiyoplanktonik evre olarak adlandırılan bu faz genellikle juvenil aşamaya kadar 
sürmekte olup, pelajik türlerde aktif hareket yeteneğinin gelişmesi, demersal türlerde ise stoka katılımla 
birlikte son bulmakta ve bu süreçte oldukça küçük ebatlara sahip yumurta ve larvalar su yüzeyine yakın 
derinliklerde serbest olarak sürüklenmektedir. İhtiyoplankton örneklemeleri yabancı türlerin (NIS) 
tespiti ile dağılım ve çeşitliliklerinin izlenmesinde önemli bir potansiyele sahip olsa da yayılımcı tür 
baskısının en yüksek olduğu alanlardan biri olan Akdeniz’de yeterince uygulama alanı bulamamıştır. 
Bu sunumda yabancı türlerin tespit edilmesinde yumurta ve larval aşamaların nasıl kullanıldığı ve bu 
türlerin dağılımı ve çeşitliliklerinin izlenmesi süreçlerindeki potansiyel uygulama alanlarına ilişkin 
örnekler verilmekte, NIS araştırmalarında sıklıkla kullanılan örnekleme ve gözlem yöntemleri ile sosyal 
medya takibi gibi toplum bilimi uygulamalarına göre avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır.

Ekonomik ya da rekreasyonel bir değere sahip olmayan ve su altı mağaraları, kaya kovukları gibi 
kriptik habitatlarda yaşayan türlerin konvansiyonel izleme yöntemleriyle tespit edilmesi son derece 
zordur. Diğer taraftan, bu türlerin neredeyse tamamında yumurta ya da larval aşamalar planktonik 
özelliktedir. Dolayısıyla ihtiyoplankton örneklemeleri, bu gibi türlerin belirlenmesinde son derece 
başarılı sonuçlar verebilmektedir. Örneğin, Antalya Körfezi’nde gerçekleştirdiğimiz ihtiyoplankton 
örneklemelerinde Batı Atlantik kökenli Ctenogobius boleosoma türüne ait larvalar tespit edilmiş olup, 
bunlar sözü edilen türün Akdeniz’deki ilk kaydını teşkil etmektedir. Yine küçük cüsseli bir gobiid türü 
olan Hazeus ingressus’un şimdiye kadar yalnızca Fethiye Körfezi’nde dağılım gösterdiği bilinmekte 
iken, Antalya ve İskenderun Körfezi’nde gerçekleştirilen ihtiyoplankton örneklemelerinde türe ait 
larvalarla karşılaşılmış olup, bu durum türün Türkiye kıyıları boyunca yayıldığına dair önemli bir kanıt 
oluşturmaktadır.

İhtiyoplankton örneklemeleri, biyoçeşitliliğin yanı sıra yabancı türlerin üreme alan ve zamanları ile 
stoka katılım ve yayılım mekanizmalarının anlaşılmasında son derece önemli katkılar getirebilmektedir. 
Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’nin Akdeniz kıyıları boyunca gerçekleştirilen ihtiyoplankton 
örneklemelerinde yerli ve Lesepsiyen balık türlerinin farklı yumurtlama ve larval büyüme sahalarını 
tercih ettiği dikkat çekmektedir. Lesepsiyen balıkların, özellikle sıcak dönemlerde sığ kıyısal sulardaki 
larval balık topluluklarının %90’ından fazlasını oluşturduğu ve böylesi habitatların Lesepsiyenlerin 
yayılım mekanizmalarında önemli bir role sahip olduğu görülmektedir.

İhtiyoplankton örneklemelerinin bir diğer avantajı da ekonomik ve lojistik açıdan sağladığı 
kolaylıklardır. Balık yumurta ve larvalarının yüzey sularından kolayca toplanabilmesi nedeniyle 
ihtiyoplankton örneklemeleri konvansiyonel yöntemlere nazaran daha düşük bir maliyet ve çabayla 
gerçekleştirilebilmekte, bu da daha kısa zamanda, daha geniş alanlardan örnek toplanmasına olanak 
tanımaktadır. Ayrıca ihtiyoplankton örneklemelerinin ekosisteme verdiği zarar minimum seviyede olup, 
bu durum deniz çayırları, resifler gibi hassas habitatlarda yaşayan balıkların örneklenmesinde önemli bir 
avantaj olarak değerlendirilmektedir.

NIS araştırmalarında ihtiyoplankton temelli yaklaşımların kullanılmasını sınırlayan bazı önemli 
zorluklar da bulunmaktadır. Öncelikle, türlerin çoğuna ait erken gelişim evreleri henüz tanımlanmış 
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değildir. Aynı zamanda, birbirine yakın türler arasındaki benzerlikler nedeniyle, çok sayıda birey de 
ancak cins ya da aile düzeyinde teşhis edilebilmektedir. Bu hususlar, morfolojik teşhis yöntemlerinin 
DNA barkotlamayla bütünleşik bir şekilde kullanılması suretiyle büyük ölçüde aşılabilmektedir. Ayrıca 
kıyısal balık türleri farklı dönemlerde yumurta bırakabilmekte, bu nedenle tek bir örneklemeden 
oluşan bir araştırma stratejisi ile çok sayıda türün gözden kaçırılması söz konusu olabilmektedir. 
Dolayısıyla örneklemelerin aylık ya da en azından mevsimsel periyotlarla gerçekleştirilmesi daha 
sağlıklı bir biyoçeşitlilik envanteri oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Dahası, planktonik evrelerin 
akıntılarla sürüklenerek geniş alanlara yayılması söz konusu olabilmekte, bu durum da türün dağılım 
alanı konusunda hatalı çıkarımlara yol açabilmektedir. Diğer taraftan, ihtiyoplankton verisinin akıntı 
sistemiyle birlikte değerlendirilmesi suretiyle örneklenen yumurta ve larvaların potansiyel orijini 
hakkında bir fikir edinmek mümkün olabilmektedir.

Sonuç olarak, uygulamada her ne kadar bazı zorluklarla karşılaşılsa da ihtiyoplankton temelli 
yaklaşımların konvansiyonel NIS izleme yöntemlerini tamamlayabilecek potansiyele sahip olduğu 
değerlendirilmekte olup, Akdeniz gibi yabancı yayılımcı türlerin etkilerine yoğun bir şekilde maruz 
kalan bir alanda NIS araştırmalarına önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Balık yumurtası, Balık larvası, Yayılımcı tür, İzleme 
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Most marine teleost fish undergo a planktonic egg and/or larval stage in their early life. This 
planktonic phase is referred to as ichthyoplankton until the individual settles on the sea floor in 
demersal species or acquires an active swimming ability in pelagic species. The potential contribution 
of ichthyoplanktonic stages in non-indigenous fish (NIS) research has so far been ignored in the 
Mediterranean, the world’s most heavily invaded marine area. In this study, we present examples of how 
ichthyoplankton samplings can be used for detecting NIS and monitoring their diversity and distribution 
as a complement to conventional NIS monitoring methods like fish surveys, visual censuses, and citizen 
science.

Species living in cryptic habitats such as those buried in the sea floor or in rock cavities, tend to be 
overlooked in conventional monitoring methods when they have no economic or recreational importance. 
However, approaches based on ichthyoplankton are quite successful in revealing the existence of such 
species, as almost all of them have pelagic egg and/or larval stages that can be collected from the surface 
waters. For example, we discovered larvae of a small-sized West Atlantic goby, Ctenogobius boleosoma, 
in Antalya Bay, representing the first record of the species from the Mediterranean. Another small-sized 
goby living in a cryptic habitat is Hazeus ingressus which has only been documented from Fethiye Bay 
so far. We have detected its larval stages in Antalya Bay and Iskenderun Bay, clearly showing that the 
species has spread across the Turkish Mediterranean coasts.

Along with biodiversity, ichthyoplankton data can provide several critical information on spawning 
period and areas of NIS as well as the spreading, connectivity, and recruitment dynamics. The data 
we have collected over the past 15 years in our ichthyoplankton surveys conducted along the entire 
Mediterranean coast of Türkiye shows that native and Lessepsian fish have different spawning and 
nursery habitats in general. Lessepsians account for more than 90% of total larval fish assemblages in 
the shallow coastal areas during the warm months, suggesting that such seasons and areas are important 
for spreading mechanisms.

Ichthyoplankton surveys also have economic and logistical advantages as fish eggs and larvae are 
easy and inexpensive to collect compared to sampling adult fish. Additionally, collecting planktonic 
stages is a non-destructive process which, unlike most fishing operations, does not damage vulnerable 
habitats such as reefs and seagrass meadows.

On the other hand, there are some limitations when using ichthyoplankton-based approaches. For 
example, many eggs and larvae are barely identifiable due to the lack of appropriate literature and 
morphological similarities between closely related species. We overcome this challenge by integrating 
morphological identifications with DNA barcoding, an accurate and efficient method for identifying egg 
and larval samples. Secondly, due to the different spawning seasons of the different species, sampling 
needs to be seasonal or even monthly to represent the true ichthyoplankton diversity of the area. Finally, 
it is important to consider that planktonic stages of fish may drift over large distances which can lead 
to important misinterpretations on the distribution of NIS in the absence of detailed information about 
current patterns.
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In conclusion, despite several complications, ichthyoplankton-based approaches can be employed 
as a useful complement to conventional NIS monitoring methods in the Mediterranean Sea, where there 
is an ongoing invasion by non-indigenous species.
Keywords: Biodiversity, Fish egg, Fish larvae, Introduced fish, monitoring
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Yüzer Deniz Çöplerinin Yabancı/İstilacı Türlerin Yayılımı  
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Aşırı üretim ve tüketim ile beraberindeki etkisiz ve yetersiz atık yönetiminden kaynaklı olarak 
okyanuslar ve denizler, büyük miktarda çöpün biriktiği alan haline gelmiştir. Bu çöplerin büyük 
çoğunluğu yüzer halde bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, yüzen deniz çöplerinin %80’den 
fazlasının plastiklerden oluştuğu ve yaklaşık 5 trilyon plastik parçacığın pelajik habitatlarda yüzdüğü 
bildirilmektedir. Yüzer haldeki bu çöplerin dünya üzerindeki 5 girdap alanında birikim yaptığı tahmin 
edilmektedir. Bazı araştırıcılar, Akdeniz’i kısmen kapalı yapısından dolayı altıncı çöp birikim alanı 
olarak kabul etmektedir. Dünyanın birçok yerinde yapılan araştırmalar, yüzen deniz çöplerinin, türlerin 
orijinal ekosistemlerinden çok uzak bölgelere taşınmasında büyük ölçüde katkı yapmış olabileceğini 
göstermektedir. Özellikle birçok alg ve omurgasız türü doğal yüzen materyaller üzerinde (ağaç gövdesi, 
yüzen makro algler (kelp), volkanik yüzen sünger taşları, yüzen mercanlar gibi biyotik veya abiyotik 
materyaller) akıntılar vasıtasıyla çok uzak mesafeler giderek yer değiştirdikleri rapor edilmiştir. Yüzen 
deniz çöpleri çoğunluğu sesil-fouling organizmaların oluşturduğu çok çeşitli taksonomik gruplara dahil 
(tek hücrelilerden çok hücrelilere) canlılar tarafından kullanılmakla birlikte, bunların üzerlerinde hareket 
eden (rafting yapan) türler de bulunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı yüzer deniz çöpleri ile bir noktadan başka bir noktaya taşınmış yabancı 
türlerin dünya üzerindeki örnekleri üzerinden yüzer deniz çöplerinin bu türlerin yayılımı üzerine olan 
etkisini değerlendirmektir. Bu bağlamda Yeni Zelanda’dan Jellyella tuberculata (Bosc, 1802) ve Lopha 
cristagalli (Linnaeus, 1758); ABD/Florida’dan Thalamoporella evelinae Marcus, 1939; Hawai adalarından 
Diadumene lineata (Verrill, 1869); İspanya’dan Austrominius modestus (Darwin, 1854), Magallana gigas 
(Thunberg, 1793) ve Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854); son olarak da Türkiye kıyılarından da 
Martesia striata (Linnaeus, 1758) üzerinden deniz çöplerinin yabancı tür taşınımına etkisi irdelenmiştir. Bu 
örnekler aracılığıyla deniz çöplerinin vektör olarak yabancı türleri taşıdığı tartışılmış ve deniz çöplerinin 
sadece bir çevre kirliliği problemi olmanın yanında aynı zamanda yabancı türlerin yayılımında da önemli 
bir işlev olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunlara ek olarak ayrıca Japonya’da meydana gelen 
Tsunami sonrası oluşan deniz çöplerinin yabancı ve istilacı türlerin taşınması fenomenine olan katkısı da 
tartışılmıştır. Bu örneklerden hareketle Akdeniz’in en kirli kıyılarına sahip olan ülkemiz kıyılarının yüzer 
deniz çöplerinin yabancı türleri kıyılarımıza taşıma riskleri de tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Deniz çöpleri, Yabancı türler, Plastik kirliliği, Biofouling, Rafting
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Overproduction and consumption, coupled with ineffective and inadequate waste management, 
have made the oceans and seas areas where large amounts of waste accumulate. The vast majority of 
these litters are floating. Studies have reported that more than 80% of floating marine litter consists of 
plastics, and approximately 5 trillion plastic particles float in pelagic habitats. It is estimated that these 
floating wastes accumulate in five ocean gyres worldwide. Some researchers consider the Mediterranean 
Sea the sixth debris accumulation area due to its partially closed nature. Research in many parts of the 
world shows that floating marine litter may have contributed greatly to the transportation of species far 
from their native ecosystems. In particular, it has been reported that many algae and invertebrate species 
are displaced over long distances by currents on natural floating materials (biotic or abiotic materials 
such as woods, floating macroalgae (kelp), volcanic floating pumice stones, floating corals). Although 
floating marine litter is used by organisms belonging to a wide variety of taxonomic groups (from 
Unicellular to Multicellular), the majority of which are sessile-fouling organisms and rafting species.

This study aims to evaluate the impact of marine litter on the distribution of alien/invasive species. 
In this context, in this study, the effect of marine litter on alien species transport was examined by 
looking following species: i) Jellyella tuberculata from New Zealand (Bosc, 1802) and Lopha cristagalli 
(Linnaeus, 1758); ii) Thalamoporella evelinae Marcus from USA/Florida, 1939; iii) Diadumene lineata 
(Verrill, 1869) from the Hawaiian Islands; iv) Austrominius modestus (Darwin, 1854), Magallana 
gigas (Thunberg, 1793) and Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) from Spain; v) Martesia striata 
(Linnaeus, 1758) from Türkiye. Through these examples, it has been discussed the potential of marine 
litter as a vector of transportation of alien species. Hence it has been tried to reveal that marine litter 
is not only an environmental pollution problem but also an important function in the spread of alien 
species. In addition, the contribution of the marine litter formed after the Tsunami in Japan in 2011 to the 
transport of alien and invasive species is also discussed. Based on these examples, the risks created by 
marine litter for alien/invasive species transportation to the Turkish coasts, which are the most polluted 
coasts of the Mediterranean Sea, are also discussed.
Keywords: Marine litter, Alien species, Invasive species, Plastic pollution, Biofouling, Rafting
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Balıkçılık baskısının ve iklim değişikliğinin sebep olduğu stres yüzünden ekosistemlerin 
yıpranmakta olduğu bilinmektedir. Bu soruna ilişkin alınan önlemlerin başında Deniz Koruma 
Alanlarının oluşturulması gelmektedir. 

Bu çalışmada, Mersin Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri arasındaki bir alanın, Akdeniz Foku’nun 
korunması amacıyla 1997 yılında endüstriyel balıkçılığa kapatılmasının ardından ekosistemin koruma 
karşısında verdiği tepkiler 3 farklı yönden incelenmiştir. Kayalık alandaki değişimler görsel sayımla 
belirlenirken, yumuşak zemin circalittoral bölgedeki demersal türler dip trolü sörveyleriyle incelenmiştir. 
Bunun yanı sıra, ekosistemdeki iyileşmenin sosyo-ekonomik etkisini belirleyebilmek amacıyla bölgede 
küçük ölçekli kıyı balıkçılığını temsilen seçilen bir balıkçının günlük yakaladığı av miktarı takip 
edilmiştir. Dip trolü sörveylerinden elde edilen sonuçlar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri 
Enstitüsü’nün bölgede henüz endüstriyel balıkçılığın başlamadığı 1983 ve 1984 yıllarındaki araştırma 
sonuçları da dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

Çalışma, koruma önlemleri sonucunda, birim av çabası başına elde edilen toplam üründe istatistiksel 
olarak önemli artışlar olduğunu göstermiştir. Avcılık açısından önemli olan türler dikkate alındığında ürün 
miktarının artmasının yanı sıra, balık boylarında da hızlı bir artış olduğu ve avcılığın başlıca hedefi olan 
büyük boylu bireylerin avcılık baskısından kurtularak stok içinde önemli bir orana ulaştığı görülmüştür. 
Ticari avcılıkla uğraşan küçük kıyı balıkçılarının avladığı av miktarına bakıldığında ise, 2001 yılında 
yüzde 29’luk bir artış görülürken, 2003 yılına gelindiğinde bu artış yüzde 74’e ulaşmıştır. Diğer yandan, 
koruma alanı içinde ve dışında seçilen 24 noktada gerçekleştirilen aylık görsel sayımlar sonucunda 
koruma alanı içindeki balık türü çeşitliliğinin, dışına oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu olumlu gelişmelerin yanında, koruma alanının balıkçılığa kapatılmasının ardından yürütülen 
on iki yıllık gözlem süresince, balıkçılık baskısının az olduğu koruma alanına yılda ortalama 1.2 
Lessepsiyen balık türünün girdiği görülmüştür. Bu değer, koruma alanının 50 deniz mili doğusunda, 
endüstriyel balıkçılığın yoğun yapıldığı Erdemli bölgesi ile karşılaştırıldığında düşüktür. Ancak, 
toplam biyokütle içinde Lessepsiyenlerin yüzdeleri karşılaştırıldığında koruma alanı içindeki artışın, 
dışına oranla çok yüksek olduğu görülmüştür. Bu artış hızının korunması durumunda, 2050’de koruma 
alanındaki Lessepsiyenlerin, toplam balık biyokütlesinin tamamının yerini alacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, baskı altındaki ekosistemlerin restorasyonu için etkin bir araç olarak önerilen 
deniz koruma alanı uygulamalarının özellikle Kuzeydoğu Akdeniz gibi yabancı türlerin istilasına açık 
alanlarda dikkatli planlanması gerektiği, aksi durumda korumanın Lessepsiyen türlerin lehine olabileceği 
anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Deniz Koruma Alanları, Lessepsiyen Tür, Doğu Akdeniz, Endüstriyel Balıkçılık
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The Marine Protected Areas are seen as a primary tool for restoring deteriorated marine ecosystems 
for various reasons, including fishing pressure and climate change.

This study investigated the ecosystem’s reaction against protection in an area closed to industrial 
fishing since 1997 to protect the monk seal from 3 different aspects. While the rocky areas’ changes 
were studied using the visual census technique, the soft bottom was examined through bottom trawl 
surveys. In addition, the daily catch of a local fisherman representing the small-scale coastal fishers of 
the region was analyzed to estimate the socio-economic dimension of the protection. The bottom trawl 
surveys were compared with the historical surveys conducted by the Middle East Technical University 
Institute of Marine Sciences in the early 1980s before industrial fishing started.

The results showed a statistically significant increase in catch-per-unit effort during the period 
following the enforcement of the protection measures. The increase in the biomass and commercially 
important fishes’ mean size indicated that in the absence of fishing pressure, the older and larger fish 
targeted by the commercial fleet was able to increase their occurrence in the stocks. After industrial 
fishery exclusion, the small-scale fisherman’s catch increased by 29 percent in the first four years. Then, 
in the sixth year of protection, the rate increased to 74 percent. The monthly visual fish census data 
collected at 24 different zones selected inside and outside the protected area showed that fish species 
within the MPA were more varied than those outside the MPA.

Besides these positive indications, the 12-year-long observation showed that, on average, 1.2 
Lessepsian fish species joined the fish fauna of the MPA each year. This value is low compared to the 
neighboring area located 50 nautical miles east of the MPA, where industrial fishing was still widely 
practiced. However, when the Lessepsian species’ percentage in the total biomass in both areas was 
compared, the increase inside the MPA was far more concerning than the increase outside. Projections 
show that if this rate of increase continues in the future, Lessepsian species will have taken over the 
entire fish fauna of the MPA until 2050.

Consequently, the implementation of MPAs, which is an effective tool for restoring the ecosystems 
under pressure, shall be planned carefully in areas open to the threat of invasion by exotic species, such 
as the Mediterranean, unless it is planned to give advantages to newcomers.
Keywords: Marine Protected Areas, Lessepsian, NorthEastern Mediterranean, Industrial Fishery
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Çizgili Gargur Balığının (Pomadasys stridens) Doğu Akdeniz 
Kıyılarındaki Başarısında Beslenmenin Etkisi
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Çizgili gargur balığı (Pomadasys stridens [Forsskål, 1775]) sularımızda ilk kez 2009’da rapor 
edilmiş ve 2013’ten sonra Türkiye kıyılarındaki popülasyonlarında keskin bir artış görülmeye 
başlamıştır. Bu hızlı artışla birlikte ekosistemde kendine yer bulma başarısının nedeni, türün kaynak 
kullanımında aranmaktadır. P. stridens, özellikle Hint Okyanusu’nda sıklıkla avlanan ve ticari değeri 
olan bir balık olmasına rağmen, beslenmesiyle ilgili bilgi sınırlıdır. İran Körfezi ve Pakistan kıyılarında 
yapılan çalışmalar, türün ağırlıklı olarak Crustacea, Mollusca ve Teleostei grupları ile beslendiğini 
bildirmiştir. Çizgili gargurun kıyılarımızdaki hızlı yayılımının, benzer beslenme alışkanlıkları gösteren 
barbun (Mullus sp.) ve mercan (Pagellus sp.) gibi yerli demersal türlerimiz üzerinde bir rekabet 
baskısı yaratabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle çizgili gargurun Akdeniz kıyılarındaki beslenme 
alışkanlıklarının ortaya koyulması önemlidir. Kısa süredeki hızlı yayılımı düşünüldüğünde, türün geniş 
bir besin tercih aralığına ve fırsatçı bir beslenme stratejisine sahip olduğu varsayılmaktadır. Sunulan 
çalışmada bu varsayım test edilerek, türün Mersin kıyılarındaki beslenmesiyle ilgili ilk sonuçların yanı 
sıra, mide içeriğinin mevsimsel ve derinliğe bağlı değişimi paylaşılmaktadır.

Çalışmada, Kasım 2021- Temmuz 2022 tarihleri arasında, Mersin Körfezi’nde 0-75 m derinlik 
aralığından trol örneklemesiyle elde edilen P. stridens bireylerinin mide içerikleri incelenmiş, içeriği 
oluşturan organizmalar taksonomik gruplara ayrılarak her bir grubun midede bulunurluk frekansı 
(%F), sayıca yüzdesi (%N) ve ağırlık yüzdesi (%W) hesaplanmıştır. Besin kompozisyonunun aylara ve 
derinlik aralıklarına (0-25, 25-50 ve 50-75 m) göre değişimi incelenmiş, bu farklılıkların olası nedenleri 
tartışılmıştır.

Mide içeriğinde rastlanan organizmalar, altı filuma ait 18 taksonomik gruba ayrılmıştır. İlk sonuçlar, 
türün ağırlıklı olarak Crustacea (çoğunlukla Copepoda, Decapoda, Amphipoda) ve Polychaeta grupları 
ile beslendiğini, bunun yanı sıra Mollusca grubunun midede bulunurluk bakımından, Teleostei grubunun 
ise ağırlık bakımından içerikte öne çıktığını göstermiştir. Mide ağırlığının balığın kütlesine oranı olarak 
ifade edilen doluluk oranlarının, sıcak aylarla birlikte arttığı görülmüştür. Mide içeriğinin incelendiği en 
sıcak ay olan temmuzda, Decapoda ve Copepoda gruplarının tüketimi artmış, buna karşın Polychaeta 
grubunun tüketimi azalmıştır. Besin kompozisyonunun derinliğe göre değişimi incelendiğinde ise, 
Polychaeta grubunun midedeki oranının derinlikle birlikte azaldığı görülmüştür.

Bu çalışma, çizgili gargurun beklenildiği gibi oldukça geniş bir besin tercih aralığına sahip olduğunu 
ve besin kompozisyonunun şartlara göre esneyebildiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, türün doğal 
olarak dağılım gösterdiği Hint Okyanusu’nda tercih etmediği/erişemediği Polychaeta grubunu Doğu 
Akdeniz kıyılarında tüketiyor olması, beslenmesini yeni ortamına adapte edebildiğinin bir başka 
göstergesidir. Fırsatçı besleme stratejisinin, türün sularımızdaki yayılım başarısının nedenlerinden biri 
olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan bu durum, türün Akdeniz kıyılarındaki yayılım alanını hızla 
genişletebileceğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pomadasys stridens, Mide İçeriği, Beslenme, Doğu Akdeniz

DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ 
BİLİMSEL KONFERANSI

mailto:tuzunsuna@ims.metu.edu.tr


DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ
BİLİMSEL KONFERANSI

121

The Effect of Feeding on the Invasion Success of the Striped Piggy 
(Pomadasys stridens) in the Eastern Mediterranean Sea

*Suna Tüzün1, Ali Cemal Gücü1

*corresponding author: tuzunsuna@ims.metu.edu.tr, ORCID:0000-0003-2876-788X
1Institute of Marine Science, Middle East Technical University, Mersin, Türkiye

The striped piggy (Pomadasys stridens [Forsskål, 1775]), first encountered in 2009, has started 
increasing its populations dramatically after 2013 among the eastern Mediterranean coasts of  Türkiye. 
The reason of its rapid success and adaptation is investigated with regard to resource use of the species. 
Despite being one of the regularly fished target species in the Indian Ocean, there is little information on 
the feeding of P. stridens. Studies conducted in the Persian Gulf and Pakistani coast report the species to 
mainly feed on crustaceans, mollusks and teleosts. The rapid dispersal of the species in Turkish coasts 
may create a competative pressure on native demersal fish with similar diets (i.e. red mullet, Mullus sp. 
and sea breams, Pagellus sp.). Therefore, it is important to understand the diet and feeding habits of the 
invader in the Mediterranean coasts. Considering its rapid spread in a relatively short period of time, 
P. stridens is assumed to have a broad range of food preferences and an opportunistic feeding strategy. 
Testing this hypothesis, we here present first results on the feeding of the species in the coasts of Mersin, 
as well as seasonal and depth-related differences in the diet.

Samplings took place off the coasts of Erdemli, Mersin, between November 2021 and July 2022, at 
a depth range of 0-75 m. P. stridens specimens were examined for their stomach content which was then 
classified into taxonomic groups, and the amount of each group in the stomach was calculated in terms 
of frequency occurrence (F%), weight percentage (W%) and numerical abundance (N%). Differences in 
diet compositions according to months and depth strata (0-25, 25-50 and 50-75 m) were examined and 
possible reasons for those changes were discussed.

Organisms encountered in stomachs were classified into 18 taxonomic groups belonging to six 
phyla. First results showed that the species mainly preyed on Crustacea (mainly Copepoda, Decapoda 
and Amphipoda) and Polychaeta. In addition, mollusks were prominent in terms of occurrence frequency, 
while teleosts were high in terms of weight percentages in the stomach content. Stomach fullness, 
expressed as the ratio of stomach weight to fish weight, increased towards warmer months. Decapoda 
and Copepoda percentages were highest in stomachs obtained in July (the warmest month of samplings), 
in which Polychaeta consumption decreased significantly. On the other hand, percentages of Polychaeta 
in the stomach content decreased with depth.

Our findings showed that the striped piggy has a rather wide range of food preference which 
can be flexible depending on conditions. Besides, the fact that P. stridens consumes polychaetes in the 
eastern Mediterranean coast which are not part of the diet in its native range (Indian Ocean), indicates 
its adaptive nature in terms of resource usage. An opportunistic feeding strategy is thought to be one of 
the reasons of its success in Turkish waters. This points to the species’ potential to further expand its 
dispersal on the Mediterranean coasts.
Keywords: Pomadasys stridens, Stomach Content, Diet, Eastern Mediterranean Sea
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Yabancı türlerin yeni bir alana taşınmasında rol oynayan faktörler arasında gemi taşımacılığı, özel 
tekneler, denizel plastik vb sayılmaktadır. Ancak, uzun mesafeler kat eden deniz kaplumbağalarının 
kabuğunda bulunan epibiyont yabancı/istilacı türlerle ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, 
Caretta caretta’ların karapaksında tespit edilmiş olan yabancı Amphipoda türleri araştırılmıştır. Tespit 
edilen yabancı türlerin epibiyont olarak ilk kayıtları verilmiştir.

2020 yılı yuvalama sezonunda Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yuvalayan 50 bireyden 
epibiont örneği toplanmıştır. Yuvalamak için kumsala çıkan deniz kaplumbağaları yuvalamayı 
bitirmelerinin ardından yakalanmış, düz ve eğri kabuk boyu ölçümleri alınmış ve markalanmıştır. 
Ardından karapaks üzerindeki epibiyontlar spatula yardımıyla kazınmış ve % 5’lik formol çözeltisi 
içinde saklanmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler 0,5 mm göz açıklığına sahip elekten geçirilmiştir. 
Örneklerin mikroskop altında ayıklanmasının ardından tür tayinleri yapılmıştır. 

Tespit edilen toplam 10 türden 2’si yabancı türdür. Bunlardan Ampithoe bizseli türünden 
2 birey, Stenothoe gallensis türünden ise 1 birey tespit edilmiştir. Her iki yabancı tür de aynı deniz 
kaplumbağasının karapaksından örneklenmiştir. Bu deniz kaplumbağasının eğri karapaks boyu 74,5 cm, 
eni ise 64,5 cm olarak ölçülmüştür. 

Hint Okyanusu kökenli olan Ampithoe bizseli türü, ilk yayınlandığı 2012 yılından sonra, farklı 
çalışmalarda Ege Denizi ve Akdeniz’de farklı lokasyonlarda da tespit edilmiştir. Epibiyont olarak da tespit 
edilmiş olması bu türün yayılım alanın şu ana kadar belirlenenden daha geniş olabileceğini göstermektedir. 
Ayrıca, A. bizseli’ye morfolojik olarak benzeyen Ampithoe ramondi türünün aynı kaplumbağa üzerinde 
birlikte bulunmuş olması, bu iki türün niş ve habitat tercihinde benzer olduğunu ve A. bizseli’nin, A. 
ramondi’nin tespit edildiği diğer alanlara da yayılma potansiyeli olduğunu düşündürmektedir. Ek olarak, 
yabancı epibiyont türlerin habitat tercihleri deniz kaplumbağalarının çoğunlukla bulunduğu habitatlar 
hakkında bilgi sağlayabilmektedir. Örneğin, normalde üst kıyı bölgesinde algler arasında yaşayan ve 
4 metreden fazla derinliklerde nadiren bulunan Stenothoe gallensis’in bir epibiyot olarak saptanması, 
konakçı deniz kaplumbağasının genellikle neritik bölgede daha fazla zaman geçirdiğini gösterebilir. 

Sadece yabancı Amphipod türleri değil istilacı türler de kaplumbağa karapaksında taşınabilmektedir. 
Bunun en net örneği Chesapeake Körfezi’nde karaya vuran juvenil Caretta caretta bireyi üzerinde tespit 
edilmiş olan Rapana venosa türüdür. Her ne kadar bizim çalışmamızda tespit edilmiş olan yabancı türler 
literatürde istilacı olarak tanımlanmamış olsa da, Rapana örneğinde olduğu gibi, diğer istilacı türlerin 
de kaplumbağa karapaksında taşınabiliyor olması epibiyont çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla, epibiyont türlerinin daha fazla yuvalama alnında düzenli olarak izlenmesi yeni yabancı 
türlerin tespit edilmesine olanak verecek ve bu türlerin ekolojik sınırları ve yayılma potansiyelleri 
hakkında bilgi sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Caretta caretta, Epibiyont, Yabancı tür, Ampithoe bizseli, Stenothoe gallensis
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Marine transportation, private boats, marine plastic, etc. are among the factors that play a role in 
the transport of alien species to new areas. However, studies on epibiont alien/invasive species found 
on the carapace of sea turtles that travel long distances are very limited. In this study, alien Amphipoda 
species detected in the carapace of Caretta caretta were investigated. The first records of the detected 
alien species as epibionts are given.

Epibiont specimens were collected from 50 individuals nesting in the Belek Special Environmental 
Protection Area in the 2020 nesting season. Sea turtles that came to the beach to nest were caught after 
they finished nesting, straight and curved shell length measurements were taken and tagged. Then, 
the epibionts on the carapace were scraped with a spatula and stored in 5% formol solution. Samples 
brought to the laboratory were sieved with 0.5 mm mesh. Species were determined after the samples 
were sorted under the microscope.

2 of the 10 detected species are alien species. Of those, 2 individuals of Ampithoe bizseli and 1 
individual of Stenothoe gallensis were identified. Both alien species were sampled from the carapace of 
the same sea turtle. The curved carapace length of this sea turtle was measured as 74.5 cm and the width 
as 64.5 cm.

Ampithoe bizseli, originating from the Indian Ocean, has been detected in different locations in 
the Aegean Sea and the Mediterranean Sea in different studies after its first publication in 2012. The 
fact that it has also been found as an epibiont indicates that the distribution area of   this species may be 
wider than has been determined so far. In addition, the coexistence of A. bizseli and Ampithoe ramondi 
on the same turtle suggests that these two species are similar in niche and habitat preference, and that 
A. bizseli has the potential to spread to other areas where A. ramondi has been detected. . In addition, 
habitat preferences of alien epibiont species can provide information about the habitats where sea turtles 
are mostly found. For example, detection of Stenothoe gallensis, which normally lives among algae in 
the upper coastal region and is rarely found at depths of more than 4 meters, as an epibiont may indicate 
that the host sea turtle usually spends more time in the neritic zone.

Not only alien Amphipod species but also invasive species can be transported on the turtle carapace. 
The clearest example of this is the Rapana venosa species, which was detected on a juvenile Caretta 
caretta individual stranded in the Chesapeake Bay. Although the alien species detected in our study 
were not defined as invasive in the literature, the fact that other invasive species can be carried on the 
turtle carapace, as in the Rapana example, reveals the importance of epibiont studies. Therefore, regular 
monitoring of epibiont species in more nesting areas will allow the detection of new alien species and 
provide information about their ecological limits and potential for dispersal.
Keywords: Caretta caretta, Epibiont, Alien species, Ampithoe bizsel, Stenothoe gallensis
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Bu çalışmada, Antalya körfezinde egzotik türlerin balıkçılık aktivitelerine olan negatif etkileri 
araştırılmıştır. Bu amaçla Antalya Körfezi’nde fanyalı uzatma ağı ve paraketa avcılığı, trol, gırgır 
balıkçılığı yapan balıkçılarla görüşülmüş egzotik göçlerden dolayı karşılaştıkları olumsuzluklar 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yaptığımız araştırmada bazı egzotik türlerin balıkçı av araç ve gereçlerine, ağlarında yakaladıkları 
avlarına, kıyısal alanlarda ağlarını bıraktıkları habitatlara, yerli türler üzerine zararlar verdiği 
belirlenmiştir. Ayrıca ekonomik olarak değerlendirilmeyen bazı türler (yengeç, stomopod ve balık) ağ ve 
paraketalarında yakalandığı zaman bu türleri ağlarından almak için ekstra zaman ve iş gücü harcadıkları 
tespit edilmiştir. 

Görüşme yaptığımız balıkçıların tamamı zehirli olan türlerin bazılarıyla (Siganus sp., Pterois 
sp., Plotosus lineatus, Rhopilema nomadica, Cassiopea andromeda gibi) temas etmişler travma ve 
zehirlenme vakaları yaşamışlardır. Eurosquilla massavensis, yengeç gibi bazı türler nedeniyle de 
yaralanmalara maruz kaldıkları belirlenmiştir.

Görüşme yapılan bütün balıkçılar teknelerin altına tutulan canlılar nedeniyle sıklıkla teknelerini 
boya ve bakım için karaya çektiklerini masraf ve zaman harcadıklarını bildirmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: Lesepsiyan türler, balıkçılık, olumsuz etkiler, Antalya Körfezi
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In this study, the negative effects of exotic species on fishing activities in Gulf of Antalya were 
investigated. For this purpose, many interviews were made with fishermen who work with longlines, 
trammel nets, trawls and seine fishing, and the negativities they encountered due to exotic migrations 
were tried to be determined.

In our research, it has been determined that some exotic species cause damage to fishermen’s 
fishing gear, to the prey they catch in their nets, to the habitats where they leave their nets in coastal 
areas, and to local species. In addition, it has been determined that some lessepsian species (crabs, 
stomopods and fish) that are not economically evaluated, when caught in their nets and longlines, spend 
extra time and labor to retrieve these species from their nets.

All of the fishermen we interviewed had contact with some of the poisonous species (such as 
Siganus sp., Pterois sp., Plotosus lineatus, Rhopilema nomadica, Cassiopea andromeda) and experienced 
trauma and poisoning cases. It has been determined that they are also exposed to injuries due to some 
species such as mantis shrimps (Eurosquilla massavensis) and crabs.

Moreover, it has been reported that due to the closure of the mesh openings, it adversely affects 
the health and welfare of the fish in the cage, health problems such as injuries to the hands and feet of 
the personnel working in the system, allergies, as well as damage to the equipment used by the divers.

All interviewed fishermen reported that they often pull their boats ashore for painting and 
maintenance due to the fauling organisms under the boats, and they waste time and money.
Keywords: Lessepsian species, Fisheries, Negative effects, Gulf of Antalya
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Bu çalışmada, Antalya Körfezi’ nde Lesepsiyen türlerin kafes balıkçılığı aktivitelerine olan negatif 
etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla körfezde kafeslerde 2000 ton deniz balığı yetiştiriciliği yapan özel 
bir işletmenin sorumlu mühendisi ile görüşmelerde bulunulmuş ve egzotik türler nedeniyle yaşadıkları 
sorunlar hakkında bilgiler alınmıştır. Ayrıca bu işletmenin kafes ünitelerine scuba dalışı yapılarak kafes 
ve mooring sistemlerine tutunan egzotik türlerin fotoğraf ve video çekimleri yapılmıştır. 

Kafes balıkçılığı yapan işletmelerin kafes ve mooring sistemlerine tutunan egzotik türler, sistemin 
daha fazla akıntı va dalga şiddeti almasına ve sistemin yıpranmasına ve ekstra yük oluşturmasına neden 
olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ağ göz açıklıklarının kapanması nedeniyle kafesteki balıkların sağlık ve 
refahını olumsuz etkilediği, sistemde çalışan personelin, el ve ayaklarında yaralanmalar, alerji gibi 
sağlık sorunlarının yanı sıra dalgıçların kullandığı ekipmana da zarar verdiği bildirilmiştir. Bu etkilerin 
yanı sıra ağ değişim sıklığında artış, ekstra iş gücü ve zaman kaybına, ağların boyanması için gider ve 
yakıt artışına sebep olduğu ifade edilmiştir.

Görüşme yapılan bütün balıkçılar teknelerin altına tutulan canlılar nedeniyle sıklıkla teknelerini 
boya ve bakım için karaya çektiklerini masraf ve zaman harcadıklarını bildirmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: Lesepsiyen türler, su ürünleri yetiştiriciliği, olumsuz etkiler, Antalya Körfezi
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In this study, the negative effects of Lessepsian species on aquaculture activities in Gulf of Antalya 
were investigated. For this purpose, a meeting were held with head engineer of a private company which 
have 2000 tons production capacity per year in Gulf of Antalya, and information was obtained about the 
problems they experienced due to exotic species. Besides, many scuba divings were made in the cage 
units of this company, photographs and videos were taken of exotic species that fouling to the cage and 
mooring systems.

It has been stated that exotic fouling species to the cage and mooring systems of the cage fishing 
enterprises cause the system to receive more current and wave intensity and cause the system to wear 
out and create an extra load. Moreover, it has been reported that due to the closure of the mesh openings, 
it adversely affects the health and welfare of the fish in the cage, health problems such as injuries to the 
hands and feet of the personnel working in the system, allergies, as well as damage to the equipment 
used by the divers. In addition to these effects, the increase in the frequency of net change causes extra 
labor and time loss, and an increase in expenses and fuel for dyeing the nets.

All interviewed fishermen reported that they often pull their boats ashore for painting and 
maintenance due to the fauling organisms under the boats, and they waste time and money.
Keywords: Lessepsian species, aquaculture, negative effects, Gulf of Antalya
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Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz’e göç eden lesepsiyen türler artmaktadır. Bazı 
türler ekonomik olarak değerliyken, balon balıkları gibi türler istilacı ve zehirli türler olarak kabul 
edilmektedirler. Balon balıkları, içerdikleri toksin ve Akdeniz genelinde hızlı bir şekilde yayılmış 
olmaları nedeniyle birçok Akdeniz ülkesinde oldukça popülerdir. Balon balıklarının birçok türü, bilinen 
en güçlü denizel toksinlerden birisi olan tetrodotoksin (TTX) içerirler. TTX, protein yapıda olmayan, 
düşük moleküler ağırlıklı, suda ve asidik ortamlarda çözünebilen, kokusuz ve tatsız bir moleküldür. 
Bilinen bir antidot veya antitoksini yoktur. Akdeniz’deki balon balıkları da zehirli ve potansiyel olarak 
ölümcül olabilecek kadar yüksek TTX seviyelerine sahip olabilmektedir. Bugüne kadar, Akdeniz’de balon 
balığı toksisitesi üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu Lagocephalus sceleratus türüne odaklanmıştır. 
Bununla birlikte, Torquigener flavimaculosus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, ve 
Sphoeroides pachygaster türlerinin TTX seviyelerine yönelik bilimsel araştırmalar da bulunmaktadır. 
Akdeniz’de yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki balon balıkları, içerdikleri TTX seviyelerinden 
dolayı ölümcül riskler içermektedir. Akdeniz’in farklı ülkelerinde balon balığı tüketiminin neden olduğu 
zehirlenme vakaları da rapor edilmiştir.

Bu çalışmada Akdeniz’de yaygın dağılım gösteren 5 farklı balon balığı türünün (L. sceleratus, T. 
flavimaculosus, L. spadiceus, L. suezensis ve S. pachygaster) tetrodotoksin (TTX) seviyelerine yönelik 
Akdeniz’in farklı bölgelerinde yapılmış 12 farklı çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına 
göre TTX düzeylerinin türe, bölgeye ve mevsime göre değişim gösterdiği belirlenmiştir. L. sceleratus, 
T. flavimaculosus ve L. suezensis türlerinin bazı bireylerinde lethal dozun üzerinde TTX bulunduğu 
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: zehirli balıklar, balon balığı, denizel toksinler, tetrodotoksin
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Lessepsian species migrating from the Red Sea to the Mediterranean via the Suez Canal are 
increasing. While some species are economically valuable, species such as pufferfish are considered 
invasive and poisonous. Pufferfish are very popular in many Mediterranean countries due to the toxins 
they contain and their rapid spread throughout the Mediterranean. Many species of pufferfish have 
tetrodotoxin (TTX), one of the most potent marine toxins. The TTX is a non-protein, low molecular 
weight, soluble in water and acidic environments, odorless and tasteless molecule. It has no known 
antidote or antitoxin. The pufferfish species can also have high TTX levels that are toxic and potentially 
deadly in the Mediterranean. To date, most studies on pufferfish toxicity in the Mediterranean have 
focused on Lagocephalus sceleratus. However, there are also scientific studies on the TTX levels of 
Torquigener flavimaculosus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, and Sphoeroides 
pachygaster species. These studies suggest that the TTX levels of some pufferfish species have lethal 
risks. Cases of poisoning because of the consumption of pufferfish have also been reported in different 
countries of the Mediterranean. 

The aim of this study is to investigate 12 different studies on the TTX levels of five pufferfish 
species (L. sceleratus, T. flavimaculosus, L. spadiceus, L. suezensis and S. pachygaster) across the 
Mediterranean. According to the results of these studies, the TTX levels of pufferfish depend on 
species, region and season. It is observed that some individuals of L. sceleratus, T. flavimaculosus and 
L. suezensis species have TTX above the lethal dose.
Keywords: poisonous fish, pufferfish, marine toxins, tetrodotoxin
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